
                         Monika Conchon Ribeiro de Mello – Tese de doutorado – 2004 I

Sumário

LISTA DE ABREVIATURAS ........................................................................................................ III
RESUMO ...................................................................................................................................... IV
SUMMARY.....................................................................................................................................V
INTRODUÇÃO............................................................................................................................... 1
OBJETIVOS................................................................................................................................... 5
REVISÃO DA LITERATURA......................................................................................................... 7

HISTÓRICO DA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA ................................................................................. 8
CONSIDERAÇÕES GENÉTICAS ..................................................................................................... 11

O cromossomo Philadelphia ............................................................................................... 11
Anormalidades gênicas ....................................................................................................... 17
Ativação das etapas de sinalização da tirosina quinase BCR-ABL .................................... 19
A biologia celular da leucemia mielóide crônica ................................................................. 20

DIAGNÓSTICO ............................................................................................................................ 21
Quadro clínico e laboratorial ............................................................................................... 21

Fase crônica.................................................................................................................... 21
Fase acelerada ............................................................................................................... 24
Crise blástica................................................................................................................... 25

ESTUDO DE FATORES DE PROGNÓSTICO...................................................................................... 27
TRATAMENTO DA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA ........................................................................... 29

Histórico............................................................................................................................... 29
Bussulfano e hydroxiurea.................................................................................................... 31
Interferon alfa ...................................................................................................................... 32
Interferon e cytarabina......................................................................................................... 36
Transplante de medula óssea alogênico............................................................................. 38
Mesilato de Imatinib-STI571................................................................................................ 39

Farmacodinâmica do mesilato de imatinib...................................................................... 41
Farmacocinética.............................................................................................................. 42
Desenvolvimento do modelo clínico ............................................................................... 43
Programa de Acesso Expandido .................................................................................... 47

MÉTODOS ................................................................................................................................... 49
CASUÍSTICA ............................................................................................................................... 50

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO ............................................................................................................ 50
Critérios para definição de fase crônica .............................................................................. 51
Critérios para definição da fase acelerada.......................................................................... 52
Critérios para definição da crise blástica............................................................................. 53

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 53
ENSAIO CLÍNICO E TRATAMENTO.................................................................................................. 53

Evolução dos pacientes ...................................................................................................... 54
Modificação da dose por efeitos colaterais ......................................................................... 54

Toxicidade hematológica ................................................................................................ 54
Toxicidade não hematológica definida pelo NIH-NCI ..................................................... 55

AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA ............................................................................................................. 55
AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA ........................................................................................................ 58
OBTENÇÃO DO MATERIAL PARA ESTUDO DO CARIÓTIPO ................................................................ 58

Preparação dos cromossomos............................................................................................ 59
Cultura celular ................................................................................................................. 59



                         Monika Conchon Ribeiro de Mello – Tese de doutorado – 2004 II

Incubação com colchicina ............................................................................................... 59
Solução hipotônica.......................................................................................................... 60
Fixação do material......................................................................................................... 60
Preparação da lâmina..................................................................................................... 61
Bandamento.................................................................................................................... 61

Cariotipagem ....................................................................................................................... 62
METODOLOGIA ESTATÍSTICA ....................................................................................................... 62

RESULTADOS............................................................................................................................. 63
FASE CRÔNICA........................................................................................................................... 64

Características da amostra ................................................................................................. 64
Avaliação da eficácia........................................................................................................... 65

Resposta hematológica completa................................................................................... 66
Resposta citogenética maior........................................................................................... 67

Fatores de prognóstico para  progressão hematológica..................................................... 68
Fatores de prognóstico para resposta citogenética ............................................................ 73
Efeitos adversos mais comumente encontrados no estudo de fase crônica...................... 75

Toxicidade hematológica ................................................................................................ 75
Toxicidade não hematológica ......................................................................................... 76

FASE ACELERADA....................................................................................................................... 78
Característica da amostra ................................................................................................... 78
Avaliação da eficácia........................................................................................................... 79

Resposta hematológica completa................................................................................... 79
Resposta citogenética maior........................................................................................... 81

Fatores de prognóstico para progressão hematológica...................................................... 82
Fatores de prognóstico estudados para resposta citogenética na fase acelerada............. 84

Anormalidades cromossômicas adicionais encontradas no estudo ............................... 86
Efeitos adversos mais comumente encontrados no estudo de fase acelerada.................. 88

Toxicidade hematológica ................................................................................................ 88
Toxicidade não hematológica ......................................................................................... 89

CRISE BLÁSTICA......................................................................................................................... 90
Características da amostra ................................................................................................. 90
Avaliação da eficácia........................................................................................................... 92
Fatores de prognóstico........................................................................................................ 93
Efeitos adversos mais comumente encontrados no estudo de crise blástica..................... 93

Toxicidade hematológica ................................................................................................ 93
Toxicidade não hematológica ......................................................................................... 94

DISCUSSÃO................................................................................................................................ 96
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA ............................................................................................................. 97

Avaliação da eficácia........................................................................................................... 97
Fase crônica.................................................................................................................... 97
Fase acelerada ............................................................................................................... 99
Crise blástica................................................................................................................... 99

Fatores de prognóstico...................................................................................................... 100
Fase crônica.................................................................................................................. 100
Fase acelerada ............................................................................................................. 103

Avaliação da segurança .................................................................................................... 105
CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................................... 107

CONCLUSÕES.......................................................................................................................... 109
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................... 111
ANEXOS .................................................................................................................................... 126



                         Monika Conchon Ribeiro de Mello – Tese de doutorado – 2004 III

Lista de abreviaturas

Ara-C - Cytarabina

BU - Bussulfano

FDA - Food and Drug Administration

FISH - Hibridação in situ por fluorescência

HLA - Antígenos leucocitários humanos

HY - Hidroxiurea

IFN-α - Interferon alfa

ISCN - International System for Human Cytogenetics Nomenclature

LMC - Leucemia mielóide crônica

LSN - Limite superior da normalidade

NCI-CTC - National Câncer Institute-Common Toxicity Criteria

PCR - Reação em cadeia da polimerase

Ph - Cromossomo philadelphia

RCC - Resposta citogenética completa

RCM - Resposta citogenética maior

RCm - Resposta citogenética menor

RHC - Resposta hematológica completa

SLP - Sobrevida livre de progressão

STI - Signal transduction inibitor

TMOalo - Transplante de medula óssea alogênico



                         Monika Conchon Ribeiro de Mello – Tese de doutorado – 2004 IV

Resumo

Mello, MCR. Avaliação da resposta clínica e citogenética em portadores de

leucemia mielóide crônica, tratados com inibidor da tirosina quinase (imatinib).

São Paulo, 2004. Tese de doutorado-Faculdade de Medicina da Universidade

de São Paulo.

A tirosina quinase BCR-ABL, uma proteína gerada pelo cromossomo

Philadelphia, é responsável pela patogênese da leucemia mielóide crônica. O

imatinib (STI571, Glivec) é um potente competidor seletivo inibidor desta

proteína BCR-ABL. Com o objetivo de avaliarmos a eficácia e a segurança

deste novo composto, foram tratados 112 pacientes com leucemia mielóide

crônica na fase crônicas intolerantes ou refratários ao interferon alfa, na fase

acelerada e na crise blástica, entre dezembro de 2000 e setembro de 2003, no

Serviço de Hematologia da FMUSP. Dos 50 pacientes na fase crônica, a

resposta hematológica completa foi observada em 98% e a resposta

citogenética maior em 70%. A sobrevida livre de progressão hematológica em

18 meses foi atingida por 89% dos pacientes. Dos 44 pacientes na fase

acelerada, a resposta hematológica completa foi observada em 93% e a

resposta citogenética maior em 39%. A sobrevida livre de progressão

hematológica em 18 meses foi atingida por 64% dos pacientes. Na análise

multivariada, a resposta citogenética foi o único fator de prognóstico associado

com menor probabilidade de progressão nas fases crônica e acelerada. Na

crise blástica, 11% dos 18 pacientes estavam vivos com resposta hematológica

e citogenética completa. Nas três fases, o imatinib foi bem tolerado com pouca

toxicidade grau 3 ou 4. Apenas 2% pacientes descontinuaram por toxicidade

relacionada ao tratamento.
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Summary

Mello, MCR. Clinic and cytogenetic responses in chronic myeloid leukemia

patients treated with inhibitor of tyrosine kinase (imatinib) São Paulo, 2004. Tese

de doutorado-Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

The BCR-ABL tyrosine kinase, a product of the Philadelphia chromosome, is a

protein with central role in the pathogenesis of chronic myelogenous leukemia.

Imatinib (STI571, Glivec) is a potent and selective competitive inhibitor of the

BCR-ABL protein tyrosine kinase. The purpose of this study was to analyze the

efficacy and safety of this new compound. A total of 112 patients with chronic

myelogenous leukemia in chronic phase who failed or were intolerant to

interferon, accelerated phase and blastic crisis were treated with imatinib from

December 2000 and September 2003, at the Department of Hematology of

FMUSP. Among the 50 patients in chronic phase, complete hematologic

response was observed in 98% and major cytogenetic response in 70%. The

estimated rate of progression-free survival at 18 months was 89%. Among the

44 patients in accelerated phase, complete hematologic response was observed

in 94% and major cytogenetic response in 39%. The estimated rate of

progression-free survival at 18 months was 64%. According to the multivariate

analyses, the major cytogenetic response was the only prognostic factor

associated with less probability of progression in both, chronic and accelerated

phase. Among the 18 patients in blastic crisis, 11% were alive with complete

hematologic and cytogenetic response. Imatinib was well tolerated and toxic

effects grade 3 or 4 were infrequent. Only 2% of patients discontinued treatment

because of drug-related adverse event.
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Introdução
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A leucemia mielóide crônica (LMC) é uma doença mieloproliferativa

clonal, responsável por 15% a 20% das leucemias, com uma incidência de um a

dois casos em cada 100.000 habitantes. É caracterizada pela presença do

cromossomo Philadelphia (Ph) em células primordiais e suas descendentes

(Fardel et al., 1999). Essa anormalidade genética característica da LMC, o

cromossomo Ph, resulta de uma translocação recíproca e equilibrada entre os

braços longos dos cromossomos 9q34 e 22q11 (Nowell e Hungerford, 1960;

Nowell e Hungerford, 1961; Rowley, 1973). A conseqüência molecular desta

translocação é a geração de uma proteína híbrida BCR-ABL de 210-kD, com

atividade tirosina-quinase aumentada, presente em todos os casos de LMC. A

atividade da proteína BCR-ABL é necessária e suficiente para a atividade

oncogênica da fase inicial da LMC (Daley et al., 1990; Pasternak et al., 1998;

Fardel et al., 1999; Gordon et al., 1999; Goldman, 2004).

A doença evolui em três fases. Durante a fase crônica ocorre uma

expansão clonal maciça de células mielóides, as quais mantém a capacidade

de diferenciação e que são bem controladas com terapias citorredutoras, como

o bussulfano (BU) e a hydroxiureia (HY). Entretanto, com o passar do tempo,

este clone perde essa capacidade, e a doença progride inexoravelmente para

uma leucemia aguda denominada de crise blástica, incrivelmente resistente à

terapia quimioterápica (Cortes et al., 1996; Fardel et al., 1999).
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A terapia com interferon alfa (IFN-α) aumenta a sobrevida em até 2 anos,

quando comparado à terapia com HY, e ainda pode reduzir o número de células

Ph positivas, o que está claramente associado a uma maior sobrevida (Silver et

al., 2003). Entretanto, mesmo quando associado à terapia com cytarabina (Ara-

C), não foi observada remissão molecular, ou seja, a eliminação dos transcritos

BCR-ABL detectados pela técnica da reação da polimerase em cadeia (PCR)

(Kantarjian et al., 2003). Por isso, o transplante de medula óssea alogênico

(TMOalo) tem sido considerado o único tratamento curativo para LMC.

Provavelmente, 65% dos pacientes transplantados com medula de doador

relacionado e completamente compatível vão ser curados. Entretanto, a

toxicidade relacionada ao TMOalo e a alta mortalidade aumentam com a idade.

Apenas 45% dos pacientes com LMC têm menos do que 60 anos ao

diagnóstico. Destes pacientes, apenas 30% tem doador aparentado HLA

compatível (Peggs et al., 2003).

O grande avanço no tratamento da LMC foi a introdução do mesilato de

imatinib (Glivec®, Basel, Suíça), um agente oral bem tolerado. O imatinib ocupa

o local de ligação do ATP de várias moléculas de tirosina quinase e previne a

fosfoliração de substratos que são envolvidos na regulação do ciclo celular

(Druker et al., 1996; Deininger et al., 1997; Gambacorti-Passerini et al., 1997).

Um maior conhecimento da atividade desses agentes contra a oncoproteína

levou a estudos de fase I e II envolvendo pacientes com LMC resistentes ao

IFN-α ou em fases avançadas da doença. A resposta, tanto hematológica como
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citogenética, foi maior do que outras modalidades terapêuticas até então

disponíveis (Druker et al., 2001a,b).

Nós acompanhamos 112 pacientes portadores de LMC fase crônica

intolerantes ou resistentes ao IFN-α, em fase acelerada e em crise blástica,

que foram tratados com imatinib, e avaliamos a resposta clínica e citogenética

destes pacientes, bem como efeitos colaterais.
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Objetivos
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1. Avaliar a eficácia do tratamento do imatinib na leucemia mielóide

crônica nas fases crônica, acelerada e crise blástica, por meio da

resposta hematológica, resposta citogenética, sobrevida livre de

progressão;

2. Avaliar a segurança do tratamento com imatinib na leucemia mielóide

crônica por meio do monitoramento dos eventos adversos;

3. Avaliar a sobrevida global.
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Revisão da literatura
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Histórico da leucemia mielóide crônica

A seqüência de eventos dos primeiros relatos da LMC foi descrita com

detalhes em uma revisão publicada por Geary (2000).

Os primeiros relatos de pacientes portadores da LMC foram observados

quase ao mesmo tempo por dois jovens médicos, John Hugues Bennet, em

1845 em Edimburgo e Robert Virchow, em 1858 em Berlin. Apesar de algumas

observações terem sido feitas desde 1825 sobre pacientes com aumento do

volume do baço e sangue espesso, o marco relevante na descrição surgiu a

partir das publicações feitas por esses dois médicos, nas quais combinaram

detalhes clínicos e post-mortem com detalhes microscópicos, além de noções

de fisiopatologia. Em 1847, Virchow utilizou o termo “sangue branco”, ou

“leukäemie” para descrever a aparência pouco característica do sangue de seu

paciente, e a inversão da proporção usual de células brancas e vermelhas.

Entretanto, essa denominação não obteve uma maior aprovação. Bennett

propôs, então, o termo leucocitemia, tendo feito uma revisão de um trabalho

composto por 37 casos, publicados em uma monografia em Edimburgo em

1852 (Figura 1).
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FIGURA 1. Monografia do Dr Hughes Bennet sobre leucocitemia, publicado em 1852,

na qual ele descreve seus próprios casos estudados
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Nos 10 anos seguintes, Virchow publicou inúmeros estudos com

especulações a respeito da patologia da doença. Segundo essas rudimentares

observações, porém de grande importância, a leucocitose aparecia de maneira

autônoma, progressiva, caracterizada não apenas pelo aumento do número de

células brancas, mas também pela diminuição do número de células vermelhas,

associadas a mudanças no baço e fígado. A causa da doença, segundo ele,

estaria no tecido responsável pela produção de células brancas. Em 1870, a

medula óssea passou a ser reconhecida como um importante local para

produção de células sanguíneas. Esta observação foi feita por meio da autópsia

de uma paciente que havia morrido com leucemia, pois a medula óssea

mostrava um aspecto amarelo-esverdeado escuro, muito diferente da aparência

vermelha normal. Em 1878, o mesmo pesquisador alemão Newmann publicou

uma nota na qual ele acreditava que a produção de células vermelhas era

independente da produção das células brancas. O próximo passo importante na

classificação das leucemias foi a introdução de métodos de coloração a partir

de 1879, por Paul Ehrlich. A partir da identificação do mieloblasto como

precursor da série granulocítica em 1900, do intenso uso de esfregaço de

sangue periférico e da introdução da coloração com peroxidase, o diferencial

dos elementos da LMC ficou mais consistente. Em 1920, já se sabia que a

doença cursava com basofilia e trombocitose. Muitos estudos foram publicados

entre 1900 e 1930, com séries relativamente grandes de pacientes portadores

de LMC. A mediana de sobrevida destes casos era de três anos sem nenhum

tratamento, embora houvesse relatos de sobrevida maior do que 10 anos. Por
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volta de 1930, tinha-se a impressão de que o aumento do número de

mieloblastos estava relacionado com a morte no final da doença, embora ainda

não se falasse em crise blástica. Esta fase dramática foi chamada de

“metamorfose” até 1959, um ano antes da descoberta do cromossomo Ph.

Praticamente nada se sabia sobre a etiologia da LMC, apenas alguns relatos de

exposição ao benzeno e à irradiação e de trabalhadores da área de saúde

expostos ao raio-X nos anos 20, até à seqüela hematológica das duas bombas

atômicas no Japão. A LMC foi uma das conseqüências daquela catástrofe

(Geary, 2000).

Considerações Genéticas

O CROMOSSOMO PHILADELPHIA

No final de 1960, dois cientistas, Nowell e Hungerford, que trabalhavam

na cidade de Philadelphia, EUA, descreveram um cromossomo muito pequeno

em células cultivadas a partir de sangue de sete pacientes com LMC (Nowell e

Hungerford, 1960) (Figura 2). Esse achado, o que parecia uma deleção do

braço longo do cromossomo 22 (22q-) foi prontamente confirmado por outros

pesquisadores, e este cromossomo anormal se tornou conhecido como

cromossomo Philadelphia (Figura 3). Em princípio, foi chamado de Ph1 porque

eles achavam que este seria o primeiro de uma série de anomalias encontradas

em diferentes tipos de leucemia. Entretanto, por mais de uma década, este foi o
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único cromossomo anormal correlacionado a uma específica neoplasia (Geary,

2000).

               FIGURA 2.  Nowell e Hungerford e o cromossomo Philadelphia, 1960
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FIGURA 3. Identificação do cromossomo Ph a partir de preparado de aspirado

medular de um homem de 33 anos portador de leucemia mielóide crônica, 1960
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Em 1973, Janet Rowley mostrou que, na verdade, essa deleção do 22

era uma translocação recíproca e equilibrada entre os braços longos dos

cromossomos 9 e 22 (Rowley, 1973). Técnicas de sincronização e bandamento

de alta resolução permitiram, por fim, a identificação dos “pontos de quebra”

cromossômicos, sendo o cromossomo Ph caracterizado como

t(9;22)(q34.1;q11.21) (Sawers, 1999) (Figura 4).

FIGURA 4. Translocação equilibrada entre os braços longos dos cromossomos 9 e 22

A suposição de Rowley de que a t(9;22)(q34;q11) era recíproca foi

confirmada em 1982 por meio da demonstração de que o cromossomo Ph

representava, em nível gênico, a transposição do oncogene C-ABL de sua
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posição normal no cromossomo 9q34 para o cromossomo 22q11, em uma

região de DNA, de 5 a 6 kd, chamado de breakpoint cluster region (BCR) gene

(de Klein et al., 1982). O mecanismo pelo qual ocorre esta translocação e o

tempo necessário para a transformação na doença propriamente dita é

desconhecido. A radiação pode ter um papel em alguns casos, já que pessoas

expostas a altas doses de irradiação têm um aumento significativo do risco de

desenvolvimento da leucemia. Tem sido proposto, também, que a proximidade

dos genes BCR-ABL nas células hematopoéticas na interfase pode favorecer

translocações entre estes dois genes (Huntly et al., 2001). O gene BCR-ABL no

cromossomo Ph é expresso em todos os pacientes com LMC. Já o ABL-BCR,

que se encontra no braço longo do cromossomo 9 (9q+), é expresso em apenas

70% dos casos. Grandes deleções no cromossomo derivativo 9q+ têm sido

reportadas recentemente. Estudo feito com hibridação in situ por fluorescência

(FISH) mostrou que esta deleção pode ser fator de prognóstico. Em uma série

de 253 pacientes, a freqüência das deleções foi similar ao diagnóstico e na

progressão, mas foi significativamente maior em pacientes com variante Ph. A

mediana de sobrevida dos pacientes com e sem deleção foi de 38 e 88 meses,

respectivamente (P=0.0001). É provável que esta alteração ocorra

concomitantemente à formação do cromossomo Ph, e seu reconhecimento

poderia ser um fator de prognóstico (Goldman e Melo, 2003).

Além do cromossomo Ph, outra característica citogenética dos

portadores de LMC é a presença de anormalidades clonais adicionais. As

anormalidades clonais ou citogenéticas adicionais são alterações
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cromossômicas outras que não o cromossomo Ph, presentes em 10-30% dos

pacientes com LMC em fase crônica e em cerca de 80% dos portadores de

LMC agudizada (Johansson et al., 2002). Duas cópias do cromossomo 22q- ou

duplo Ph, trisomia do cromossomo 8, isocromossomo 17q, trissomia do

cromossomo 19, são consideradas anormalidades mais comuns, ou maiores.

Alterações menos comuns são perda do cromossomo Y, t(3;21)(q26;q22),

monossomia do 7, monossomia e trissomia do 17 e trissomia do 21 (Maloisel et

al., 1999). Freqüentemente é atribuído um prognóstico reservado à presença de

uma dessas alterações, principalmente o duplo cromossomo Ph e

anormalidades do cromossomo 17 (Martelel et al., 2003). Entretanto, elas não

parecem encerrar um pior prognóstico quando são evidenciadas ao diagnóstico

(Johansson et al., 2002). Aparentemente, esta influência só se manifesta

negativamente quando acompanhado de outros sinais clínicos e laboratoriais de

aceleração, como o aumento do número de blastos, por exemplo (O´Dwyer et

al., 2002). Na crise blástica, o valor prognóstico é menos claro, estando

relativamente bem estabelecido que não existe diferença prognostica entre

pacientes agudizados que apresentam ou não anormalidades citogenéticas

adicionais. Provavelmente, o ponto principal na interpretação da existência das

anormalidades citogenéticas adicionais seja o fato delas determinarem uma

vantagem seletiva a um clone geneticamente instável, fazendo com que apenas

as células que possuem a nova alteração sobrevivam (Deininger, 2003).
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ANORMALIDADES GÊNICAS

A primeira evidência de envolvimento de mecanismo molecular em

leucemia humana foi a formação de um gene híbrido, no caso o BCR-ABL no

cromossomo 22q- (Owen, 2001). O gene normal abl (c-abl) localizado no

cromossomo 9 é homólogo ao um oncogene viral, encontrado em leucemias

murinas (Abelson murine leukemia vírus, v-abl). Posteriormente, foi

demonstrado que o gene híbrido BCR-ABL no cromossomo Ph tinha a

capacidade de transformar células em cultura e de ser oncogênico em

experimentos de transfecção em ratos (Melo, 1999). O gene ABL normal

codifica uma tirosina quinase, que é ativa na transdução de sinais. O gene

quimérico BCR-ABL codifica uma tirosina quinase aberrante de alto peso

molecular maior do que a codificada pelo ABL (Figura 5) ( Bain, 2002).
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FIGURA 5. Fusão dos genes BCR-ABL com conseqüente produção da proteína
BCR-  ABL com atividade tirosina quinase alterada

Na LMC, a clássica fusão dos gene BCR-ABL é a b2a2 ou b3a3, na qual

se funde o exon 2 (b2) ou o exon 3 (b3) do BCR ao exon 2 (a2) do ABL,

gerando uma oncoproteína de peso molecular de 210 kd (p210). Nos caso de

leucemia linfóide aguda Ph positiva, ocorre uma fusão com produção de uma

oncoproteína de menor peso molecular, a p190. O terceiro tipo de translocação

gera uma oncoproteína de 230 kd (p230), associada a uma rara leucemia

neutrofílica, com poucas células jovens circulantes (Bain, 2002; Sattler e Griffin,

2003) (Tabela 1).
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   TABELA 1. Variantes moleculares do BCR-ABL e associações clínico-patológicas

M-bcr=major breakpoint cluster region; m-bcr=minor breakpoint cluster region;
µ-bcr=micro breakpoint cluster region; LMC=leucemia mielóide crônica;
LLA=leucemia linfóide aguda; LMA=leucemia mielóide aguda

ATIVAÇÃO DAS ETAPAS DE SINALIZAÇÃO DA TIROSINA QUINASE BCR-ABL

A ativação constante da tirosina quinase, por meio de uma

oligomerização da proteína BCR-ABL, causa ativação constante de várias

etapas de sinalização.  Apesar da identificação de muitas destas etapas, tem

sido difícil correlacionar um específico evento sinalizador com um específico

evento biológico. Entre as etapas de sinalização, as mais importantes ativadas

cronicamente pelo BCR-ABL são: RAS, P13K (phosphatidylinositol-3 kinase),

ROS (reactive oxygen species) e STAT (signal transducer and activator of

transcription).  O BCR-ABL também induz expressão de proteínas anti-
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apoptóticas mitocondriais, tipo BCLx (Sattler M e Griffin JD, 2003; Goldman e

Melo, 2003).

A BIOLOGIA CELULAR DA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA

A LMC é uma doença mieloproliferativa clonal. Progenitores mielóides se

expandem em vários estágios de maturação, são liberados prematuramente no

sangue periférico e podem alocar-se em sítios extra medulares. A expansão

desordenada das células progenitores mielóides parece ser resultado de

alterações na sua capacidade proliferativa e no balanço entre auto-renovação e

diferenciação, aumentando o número de células progenitoras e reduzindo o

número de células tronco. As células tronco tornam-se parte do compartimento

proliferativo, fazendo com que a população de células neoplásicas se expanda

exponencialmente na maturação final, tornando-se menos responsivo a sinais

reguladores de crescimento tanto das citocinas como do micro ambiente da

medula óssea (Faderl, 1999; Kohl, Daley, 2001; Eaves, Eaves, 2001). Um

defeito na aderência das células hematopoieticas imaturas ao estroma medular

pode facilitar a liberação destas células no sangue periférico. Células

progenitoras hematopoieticas normais se aderem à matriz extracelular ou são

imobilizadas por citocinas reguladoras de crescimento. A ligação é mediada por

receptores de superfície celular, especialmente as integrinas, que são

glicoproteínas de superfície celular compostas por duas subunidades, α e β.

Enquanto a cadeia α determina a especificidade da ligação, a cadeia β inicia as



                         Monika Conchon Ribeiro de Mello – Tese de doutorado – 2004 21

etapas da transdução de sinais. O defeito na citoadesão das células da LMC

pode ser restaurado pela incubação de células Ph positivas com

oligonucleotídeos antisense contra a p210, inibidores da tirosina quinase e com

interferon alpha. A supressão de etapas da apoptose tem sido implicada na

patogênese da LMC. Células progenitoras hematopoieticas que expressam a

p210 são capazes de escapar da dependência de fatores de crescimento

(Bhatia, 2001).

.

Diagnóstico

QUADRO CLÍNICO E LABORATORIAL

Fase crônica

A LMC é uma doença progressiva que evolui em fases, sendo o

diagnóstico usualmente feito na fase crônica, que é comumente caracterizada

por um curso indolente e por um fácil controle terapêutico. O principal achado

do exame clínico é a esplenomegalia ou hepatomegalia, presente em cerca de

80% dos pacientes ao diagnóstico (Faderl et al., 1999). Os sintomas típicos

apresentados ao diagnóstico são letargia e outros relacionados à anemia e

ainda aumento do volume e desconforto abdominal devidos à esplenomegalia.

Sudorese e perda de peso não são raras, enquanto que febre é menos comum

nesta fase, bem como sintomas relacionados à disfunção plaquetária, tais como

sangramentos ou tromboses. Da mesma maneira, manifestações relacionadas
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a hiperviscosidade, como priapismo e distúrbios visuais, são raros. Contudo, em

cerca de 20% a 30% dos casos, o diagnóstico é feito em indivíduos

assintomáticos, após exames laboratoriais de rotina. A característica

fundamental dos exames laboratoriais no diagnóstico é a leucocitose com

desvio escalonado encontrada no hemograma. A contagem de leucócitos

geralmente está entre 100.000 e 300.000/mm3, podendo chegar a 500.000/

mm3. Plaquetas acima de 700.000/mm3 é encontrada em cerca de 30% dos

casos. A anemia, resultado de uma eritropoese ineficiente e sobrevida eritróide

diminuída por seqüestro esplênico, pode ser discreta com padrão normocrômico

e normocítico. Raramente observa-se aumento da massa ertrocitária

semelhante à vista na policitemia vera. O exame citológico do sangue periférico

permite verificar a presença de células da linhagem mielóide em todos os

estágios de diferenciação, com predomínio de mielócitos e neutrófilos

segmentados. É típico também o encontro de basofilia e eosinofilia. Na análise

citológica, a medula óssea exibe uma densa população de células mielóides,

com diferenciação preservada, e uma relação mielóide:eritróide média de 25:1.

Os megacariócitos estão presentes em número elevado e com certo grau de

displasia. Na biópsia, observa-se intensa hipercelularidade com vários graus de

proliferação reticulínica e fibrose (Sawyers, 1999) (Tabelas 2 e 3).
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TABELA 2. Achados laboratoriais de sangue periférico da leucemia mielóide
crônica na fase crônica

TABELA 3. Achados de medula óssea da leucemia mielóide crônica na fase crônica

Em aproximadamente 90% dos casos de LMC, a translocação 9;22 pode

ser detectada através da análise do cariótipo através da citogenética

convencional. Esta técnica é o teste diagnóstico de escolha para LMC, pois é o
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único método capaz de detectar anormalidades cariotípicas adicionais.

Entretanto, esta técnica requer tempo, é trabalhosa e apenas 20 a 25 células

podem ser examinadas (Kaeda et al, 2002). Além do mais, em cerca de 5% dos

casos, o cariótipo pode ser normal e o paciente ser classificado como Ph

negativo. Nestes casos, a fusão BCR-ABL pode ser detectada por meio de

técnicas moleculares, tais como FISH e PCR (Sawyers, 1999).

Fase acelerada

A fase acelerada é um estágio intermediário no qual os pacientes

apresentam sinais de progressão da doença sem, no entanto mostrarem

critérios de leucemia aguda. Esta fase é caracterizada por um agravamento de

sintomas constitucionais, esplenomegalia progressiva, refratariedade ao

tratamento com progressiva leucocitose e/ou trombocitose. Anemia e

trombocitopenia também são freqüentemente observadas. Acompanhando essa

proliferação celular, observa-se um aumento da porcentagem de blastos,

promielócitos e basófilos na medula óssea e/ou no sangue periférico. Os

pacientes podem desenvolver cariótipos com anormalidades citogenéticas

adicionais (O´Dwyer et al., 2002). Definições expandidas de fase acelerada

podem permitir a inclusão de pacientes que estariam na verdade na fase

crônica, e o aparente aumento de sobrevida ser erroneamente atribuído ao

tratamento (Kantarjian et al., 2002; Fardel, 1999) (Tabela 4).
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TABELA 4. Critérios para diagnóstico da leucemia mielóide crônica na fase  acelerada

Crise blástica

Em algum momento durante o curso da LMC, após um intervalo médio

de 3 a 6 anos, ocorre uma mudança relativamente abrupta no curso da doença.

Observa-se um acúmulo progressivo de elementos celulares imaturos

(mieloblastos e promielócitos) no sangue periférico ou na medula óssea. 

Quando o número de blastos é superior a 30%, ou evidencia-se a
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presença de um sarcoma granulocítico, o diagnóstico de fase aguda ou crise

blástica é estabelecido. Os blastos podem apresentar fenótipo mielóide (60% a

70% dos casos, incluindo as raras agudizações megacariocíticas, eritróide e

basofílicas), linfóide (25% a 30%) ou mesmo serem bifenotípicas (5% a 10%)

(Silver, 2003).  Cerca de 30% dos pacientes desenvolvem a crise blástica de

maneira súbita, diretamente, a partir da fase crônica. Diferentemente da fase

crônica, a crise blástica encerra prognósticos extremamente reservados,

apresentando uma resposta precária às diversas manobras terapêuticas

utilizadas (Sureda et al., 2003). Apesar de, virtualmente, todos os portadores de

LMC evoluírem para agudização, verifica-se uma grande heterogeneidade no

tempo que se leva para atingi-la, ou seja, na duração da fase crônica. A

completa caracterização deste fenômeno se deu com a estratificação dos

pacientes em vários grupos prognósticos, de acordo com os achados clínicos e

laboratoriais apresentadas ao diagnóstico (Fardel et al, 1999).
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 Estudo de fatores de prognóstico

A despeito de vários pesquisadores terem se proposto a fazer tal

determinação, o trabalho que primeiro definiu estes subgrupos foi o Grupo

Internacional de Estudo Prognóstico da LMC (Sokal et al., 1984). Dados

clínicos, laboratoriais e evolutivos de 678 pacientes portadores de LMC Ph

positivo, em fase crônica, formaram a base para a criação desta classificação

prognostica, que mostrou ser altamente reprodutível. Uma análise estatística

multivariada regressiva desses dados permitiu a identificação de quatro

variáveis de importância prognostica: idade, tamanho do baço, contagem de

plaquetas e percentual de blastos no sangue periférico, com as quais foi

construído um modelo matemático. Este modelo, atribuindo peso contínuo a

cada uma das variáveis, permitiu a classificação dos portadores de LMC em

três grupos: pacientes de baixo, intermediário e alto risco que apresentam uma

sobrevida média em dois anos de 93%, 80% e 65%, respectivamente. A

estimativa de mediana de sobrevida calculada pelo método de Kaplan-Meir foi

de 30 meses para pacientes de alto risco e 60 meses para os de baixo risco. O

escore de Sokal  que foi utilizado até os anos 90 foi baseado em dados

estatísticos de pacientes que receberam BU e HY, sendo, portanto, pouco

reprodutível quando aplicados a pacientes tratados com IFN-α, já que esta

droga, por si só, melhorava a curva de sobrevida. Por esta razão, o Grupo

Internacional Colaborativo de Fatores de Prognóstico para LMC, desenvolveu e
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validou um novo escore, por meio da análise de 1.300 pacientes tratados com

IFN-α provenientes de vários estudos prospectivos (Hasford et al., 1998). Esse

novo escore, também conhecido como Escore Europeu, utiliza: idade, tamanho

do baço (medido desde a margem costal esquerda), basófilos, plaquetas,

eosinófilos e blastos, todas essas variáveis observadas ao diagnóstico. Três

grupos foram identificados: o grupo de baixo risco (escore ≤ 780),

compreendendo cerca de 41% dos pacientes, mostrou uma mediana de tempo

de sobrevida de 96 meses e a probabilidade de sobrevida, em 9 anos de 41%.

O grupo de risco intermediário (escore > 780 e ≤ 1.480), compreendendo cerca

de 45% dos pacientes, apresentava mediana de sobrevida de 65 meses e a

sobrevida em 9 anos de 0.16%. O grupo de alto risco (escores ≥ 1.480) com

14% dos pacientes, apresentou uma mediana de sobrevida de 42 meses;

nenhum paciente permaneceu vivo no final de 9 anos (Hasford et al., 2003)

(Figura 6).
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FIGURA 6. Escore Europeu ampliado para 1414 pacientes com leucemia mielóide

crônica na fase crônica, tratados com interferon alfa (m.s., mediana de sobrevida)

Tratamento da leucemia mielóide crônica

HISTÓRICO

Segundo a revisão histórica da LMC publicada por Geary em 2000, o

primeiro caso de “leucocitemia” foi tratado com ferro e quinina, sem nenhum

resultado.  Em 1865, uma paciente com o mesmo diagnóstico foi tratada com

arsênico em baixas doses, combinado com iodo e cloreto de potássio. Em

relatos da época, houve grande melhora do estado da paciente, como
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diminuição do tamanho do baço, diminuição do número de células brancas e

melhora da anemia por alguns meses. O arsênico, introduzido por Thomas

Fowler em 1786, foi utilizado em medicina em concentrações baixas de 1%

para febres, dores de cabeça e como tônico. Cutler e Bradford, no Hospital de

Boston, foram os primeiros pesquisadores a estudarem cientificamente os

efeitos do arsênico em amostras de sangue de controles normais e de doentes.

Essas preparações com arsênico foram utilizadas no tratamento de LMC até

1903, época da introdução da radioterapia. O benzeno também foi utilizado,

particularmente por médicos alemães, de 1912 até 1935, quando teve seus

primeiros relatos comparados à radioterapia. Em 1903, o valor terapêutico dos

raios-X em esplenomegalia foi demonstrado pelo professor Nicholas Senn, um

cirurgião em Chicago, em um paciente portador de LMC. Sean notou uma

rápida diminuição no tamanho do baço e uma pequena queda no número de

leucócitos. Os pacientes começaram, então, a ser tratados com radioterapia e a

melhora clínica era tão evidente que pela primeira vez começou a ser utilizado o

termo “remissão”. Entretanto, facilmente se notou que a evolução fatal era

inexorável, apesar do tratamento. Em 1950, foram publicados trabalhos nos

quais os relatos mostravam uma mediana de duração da doença de três anos.

Esse tempo de sobrevida não era modificado pela radioterapia. A

esplenectomia foi descrita pela primeira vez em 1863, tendo sido um desastre,

pois o controle do sangramento pós-operatório tornava a cirurgia fatal. Mais

tarde, a cirurgia era indicada em pacientes tratados previamente com

radioterapia, e as complicações pós-operatórias melhoraram significativamente.
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Após 40 anos, este tipo de tratamento provou ser pouco justificável, já que não

prolongava a vida do paciente, sendo definitivamente abandonada no final dos

anos 60. A primeira droga citotóxica utilizada em LMC foi a mostarda

nitrogenada, desenvolvida na época da Primeira Guerra Mundial. Em 1947, foi

demonstrada uma enorme queda no número de leucócitos, por meio de infusão

intravenosa. Em princípio, oito pacientes com LMC foram tratados com

mostarda e, apesar da melhora clínica, não houve impacto na sobrevida (Geary,

2000).

BUSSULFANO E HYDROXIUREA

Em 1953, o BU, um agente alquilante, foi a primeira droga efetiva no

controle da LMC, demonstrando uma ação mais seletiva no tecido

hematopoiético e, particularmente na série granulocítica. Os efeitos colaterais

incluíam uma mielossupressão prolongada em até 10% dos pacientes tratados

com BU, além de fibrose pulmonar. Apesar da mielotoxicidade, o BU era

relativamente seguro e com melhores resultados do que a radioterapia, apesar

de não retardar a crise blástica. O BU foi utilizado por 35 anos, até a introdução

da HY na década de 70 (Osarogiagbon, Mc Glave, 1999).

Em 1972, a HY foi introduzida para o tratamento da LMC, tornando-se a

droga de escolha para o controle da doença com taxas de reposta hematológica

completa de até 80%. O composto é um inibidor específico da síntese de DNA,

bem menos tóxico do que o BU não produzindo mielotoxicidade irreversível. A
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droga é bem tolerada, com poucos efeitos colaterais tais como anemia

megaloblástica, úlceras de mucosa e úlceras de perna, que só regridem com a

suspensão da droga (Osarogiagbon, Mc Glave, 1999).

Apesar do Grupo de Estudo Alemão de LMC ter demonstrado a

superioridade da HY na sobrevida quando comparada ao BU, ambas as

terapias não induzem resposta citogenética ou previnem a progressão para

transformação de crise blástica (Hehlmann et al., 1993).

INTERFERON ALFA

Os interferons são glicoproteínas produzidas por células eucarióticas em

resposta a estímulos antigênicos como aqueles que ocorrem em infecções

virais e doenças malignas. Primeiramente foram descritos como um potente

agente retroviral. Mais tarde foi demonstrado que este agente promovia um

efeito no controle da proliferação celular e na modulação do sistema imune

(Faderl et al., 1999). A descoberta de que os interferons inibiam o crescimento

de células normais e malignas do tecido hematopoético in vitro e in vivo levaram

a um estudo piloto utilizando-se INF-α. O real mecanismo de envolvimento no

controle da proliferação de células malignas pelo IFN-α na LMC ainda

permanece obscuro. O IFN-α pode exibir efeitos diretamente antiproliferativos

em uma variedade de tipos celulares. Os mecanismos incluem controle da

transição do ciclo celular, modulação da apoptose e indução de genes

interferons-dependentes envolvidos diretamente no controle de crescimento.
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Além do mais, em células hematopoiéticas precursoras, o IFN-α tem mostrado

efeitos inibitórios no crescimento clonogênico e é profundamente envolvido na

regulação de moléculas de adesão (Faderl et al., 1999).

O IFN-α foi introduzido no tratamento de LMC no início dos anos 80. Os

resultados do M.D.Anderson Cancer Center, Houston, entre 1982 e 1990,

mostraram que quando o IFN-α era utilizado na fase inicial da doença na dose

de 5 milhões U/m2/d, as taxas de resposta hematológica completa (RHC) e

resposta citogenética completa (RCC) eram de 80% e 25% de respectivamente

(Talpaz, 2001).

Vários estudos comparativos demonstraram que as taxas de resposta

citogenética eram significativamente mais altas em pacientes tratados com IFN-

α do que com quimioterapia convencional (Hehlman et al., 1994; Allan et al.,

1995; Ohnishi et al., 1995; Benelux CML Study Group, 1998; Italian Cooperative

Study Group on CML, 1998).  O tratamento com IFN-α modificou a história da

LMC pois, pela primeira vez, uma droga poderia prolongar a vida e induzir ao

desaparecimento do cromossomo Ph (Baccarani et al, 2003).

Apesar dos resultados promissores do tratamento, pouco se sabia a

respeito do prognóstico daqueles pacientes que tinham resposta citogenética e

se esta resposta tinha um real impacto na sobrevida. Recentemente, Kantarjian

publicou uma série na qual são analisados 512 pacientes LMC Ph positivos que

foram tratados com IFN-α, entre 1981 e 1995. Cento e quarenta pacientes

(27%) atingiram RCC, e a sobrevida deste grupo com resposta completa em 10

anos foi de 78%. A analise do RT-PCR em 78 pacientes em RCC mostrou que
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46 apresentaram pelo menos um episódio de resposta molecular ao longo do

seguimento. Esses dados mostraram que pacientes com resposta citogenética

e/ou molecular podem ter uma sobrevida bem maior mesmo sem transplante

(Kantarjian, 2003).

Entretanto, a terapia com IFN-α leva a efeitos colaterais constitucionais

em praticamente todos os pacientes. A freqüência da toxicidade com IFN-α é

maior do que com BU e HY. A taxa de toxicidade causada pelo INF-α levando à

suspensão do tratamento pode chegar a quase 20% (Ozer et al, 1993).  Um

grande número de pacientes tem sintomas de gripe, dores musculares, fadiga,

perda de peso. Além desses efeitos, podem ocorrer alterações

neuropsiquiátricas e auto-imunes, como hipotireoidismo ou hipertireoidismo.

Muitas vezes esse tratamento leva a um sério comprometimento da qualidade

de vida (Hahn e Glendenning, 2003).

O principal objetivo do tratamento é a obtenção da resposta

hematológica seguida da resposta citogenética. Entretanto, esses dois

parâmetros podem ser afetados por algumas variáveis, tais como: risco

prognóstico, tempo do diagnóstico até o início do tratamento, dose, duração do

tratamento e uso de terapia coadjuvante. Após todos esses anos de experiência

com o tratamento com IFN-α, pode-se afirmar que (Shepard, 2001):

•  As taxas de resposta hematológica e citogenética são mais altas quanto

mais cedo o paciente for tratado;

•  As taxas de resposta hematológica e citogenética são mais altas em

pacientes de baixo risco do que em pacientes com alto risco;
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•  A resposta citogenética é precedida pela resposta hematológica;

•  Geralmente, os pacientes que apresentam resposta citogenética têm o

número de leucócitos inferior a 4x109/l;

•  Resposta citogética maior (RCM) (< 35% de células Ph positivas) e RCC

geralmente são observadas após 12 meses ou mais;

•  Pacientes que apresentam RCM têm uma sobrevida maior quando

comparados àqueles com respostas menores ou aos que não

responderam;

•  A RCC e a RCM deve ser sustentada por mais de 6 a 12 meses para que

seja observado algum impacto na sobrevida;

•  A monitorização da doença residual mínima por meio de técnicas

quantitativas de PCR em pacientes com RCC vai delinear aqueles que

vão recidivar;

•  Pacientes que não obtêm resposta hematológica com dose total de IFN-

α tem um prognóstico ruim e pouco a ganhar com a continuidade do

tratamento.

A melhora da expectativa de vida para pacientes que receberam IFN-α

quando comparada com a dos que foram tratados com HY ou BU, aumenta em

torno de 20 meses. Quanto maior a resposta citogenética, maior é a expectativa

de vida. Ou seja, a resposta citogenética é considerada um marcador se

sobrevida (Baccarini et al, 2003).
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INTERFERON E CYTARABINA

A droga que foi mais investigada na associação com IFNα foi o Ara-C.

Este agente antineoplásico é um nucleosideo arabinosideo que pertence à

classe dos antimetabólicos. O efeito antineoplásico do Ara-C é maximizado

durante a fase de síntese do ciclo celular, sendo seu espectro de atividade

restrito às células em divisão. O Ara-C, além de ser uma droga potente no

tratamento da leucemia mielóide aguda, demonstrava, em ensaios laboratoriais,

uma inibição na formação de colônias granulocíticas-macrofágicas. Essas

observações levaram ao desenvolvimento de projetos clínicos envolvendo

associações do Ara-C com IFN-α no tratamento da LMC (Rosti et al., 2001). O

primeiro resultado clínico do emprego do Ara-C em LMC foi reportado por Sokal

em dois pacientes com 100% de células Ph positivas. Após dois ciclos de Ara-

C, o número de metáfases positivas caiu para 8% no primeiro paciente e para

44% no segundo paciente; após quatro ciclos, um dos pacientes obteve RCC e

o outro obteve RCM. Neste momento, o Ara-C foi suspenso e os pacientes

passaram a receber HY em doses altas. Logo após, o número de células Ph

positivas começou a aumentar, e o estudo concluiu que a droga específica para

LMC era o Ara-C, e não a HY (Sokal, 1988).

Estudos não comparativos começaram a utilizar diferentes doses de IFN-

α associado ao Ara-C no tratamento da LMC, mostrando que estas

combinações eram bastante efetivas (Kantarjian et al., 1992). Em 1995, Guilhot
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publicou um trabalho randomizado onde 237 pacientes receberam IFN-α 5

milhões U/m2 e 237 pacientes receberam essa mesma dose de IFN-α mais

Ara-C 10mg/m2/dia por 10 dias por um mês. A resposta hematológica ficou em

torno de 83%, e foi a mesma nos dois braços. A taxa de resposta citogenética,

embora não tenha sido estatisticamente significante, foi de 23% nos pacientes

tratados com a combinação, contra 15% dos pacientes tratados apenas com

apenas com IFN-α. Em 1997, o mesmo grupo francês ampliou o estudo, e

desta vez randomizou 721 pacientes em fase crônica precoce. Neste estudo,

eles aumentaram a dose de Ara-C para 40mg/dia, também por 10 dias,

podendo ser aumentado para 15 dias nos casos de resposta hematológica não

completa. Aqueles pacientes que estavam no braço do IFN-α e que não

obtiveram resposta hematológica completa após seis meses ou menos do que

33% de Ph negativo após 12 meses, podiam ir para o braço da combinação

com Ara-C. Resposta hematológica completa foi atingida por 66% dos

pacientes no grupo da combinação, contra 55% dos pacientes só com IFN-α. A

superioridade do tratamento combinado também foi evidente na resposta

citogenética. Quarenta e um por cento dos pacientes tratados com IFN-α e Ara-

C atingiram RCC, enquanto que 21% dos pacientes tratados apenas com IFN-α

apresentaram RCC. A sobrevida global foi maior, 85,7% em 3 anos contra

79,1%, P=0,03 (Guilhot et a., 1997).

Entretanto, um grande trabalho conduzido pelo grupo italiano não

mostrou um melhor resultado na resposta citogenética e sobrevida quando o

Ara-C era adicionado ao tratamento com IFN-α. Com um grupo de 538



                         Monika Conchon Ribeiro de Mello – Tese de doutorado – 2004 38

pacientes randomizados para tratamento com IFN-α ou IFN-α mais Ara-C, as

diferenças na sobrevida global e na RCM entre os dois grupos e nos diferentes

grupos de risco (alto, intermediário e baixo), não foram estatisticamente

significantes (Baccarini, 2002).

Os efeitos positivos da combinação do Ara-C e IFN-α têm que ser

comparados à toxicidade que os mesmos produzem. Nenhum dos estudos

publicados foi específico na avaliação de qualidade de vida. Quando os efeitos

colaterais são avaliados, é difícil saber qual droga é responsável por qual efeito,

já que as reações adversas se sobrepõem (Baccarini et al, 2003).

TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO

Até 1970, a LMC era invariavelmente uma doença fatal. Essa realidade

foi modificada após a introdução, com sucesso, do TMOalo, em 1986. Apesar

dos pacientes serem mais velhos do que a idade ideal para transplante, essa

modalidade terapêutica ainda é considerada o único tratamento curativo para a

LMC (Goldman e Druker, 2001). O potencial curativo do TMOalo de células

tronco parece ser dependente de um efeito imunológico da doença do enxerto

contra o hospedeiro, sendo bem demonstrado esse mecanismo nas infusões de

linfócitos que induzem a nova remissão pacientes que recaíram após TMOalo

em LMC. Por mais de 20 anos, esta modalidade terapêutica tem sido utilizada

como prática freqüente no tratamento da LMC. O registro internacional de 5.816

pacientes com LMC transplantados entre 1994 e 1999 mostrou uma sobrevida
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de 69% ± 2% pacientes transplantados em fase crônica com um ano de

diagnóstico e 57% ± 3% para fase crônica com mais de um ano de diagnóstico

(Barret, 2003). Entretanto, a toxicidade do transplante de células tronco e

associação com o risco de morte aumentam com a idade. Apenas 45% dos

pacientes com LMC têm abaixo de 60 anos ao diagnóstico. Destes pacientes,

apenas 30% têm doador aparentado HLA compatível. Portanto, o transplante é

uma opção terapêutica para aproximadamente 40% dos pacientes com LMC.

Doador não aparentado, idade superior a 40 anos, fase avançada da doença,

demora entre o diagnóstico e o transplante de mais de um ano e par doador

feminino e receptor masculino são fatores de pior prognóstico na evolução do

TMOalo (Gratwohl, 2003).

MESILATO DE IMATINIB-STI571

A partir de estudos em modelo animal, ficou bem estabelecido que o

gene híbrido BCR-ABL funciona como um oncogene leucêmico. Este oncogene

funciona como um ativador natural de tirosina quinase, sendo essa atividade

absolutamente essencial para todas as funções de transformação da proteína.

A tirosina quinase liga-se ao ATP e transfere fosfato do ATP para resíduos de

tirosina em proteínas específicas. Essas proteínas, agora fosforiladas, tornam-

se responsáveis por toda uma série de etapas que levam aos defeitos

fisiopatológicos observados na LMC. Por essa razão, se a ligação do ATP com

essa tirosina quinase for bloqueada, toda a série de etapas envolvida também
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será bloqueada. Este mecanismo foi essencial para o desenvolvimento de uma

terapia efetiva e seletiva para a LMC (Druker, 2000, Fardel et al, 2000).  Em

1988, Yaish e col. publicaram uma série de componentes conhecidos como

tyrfostinas, as quais demonstraram que eram inibidores específicos da tirosina

quinase em desenvolvimento (Yaish et al., 1988). Com base nessas premissas,

em 1993, Brian J Druker e col. testaram vários inibidores da tirosina quinase

que haviam sido sintetizadas por um grupo de farmacêuticos da Novartis

Pharmaceuticals (Capdeville et al., 2002). A partir destes testes, o STI571

(mesilato de imatinib) surgiu como o melhor composto capaz de

especificamente matar as células da LMC (Goldman, 2000). Basicamente, o

imatinib funciona como um inibidor competitivo do ATP, pois ele se liga nos

sítios de fosforilação do BCR-ABL, bloqueando a atividade tirosina quinase

(Savage e Antman, 2002) (Figura 7).
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Figura 7. Mecanismo de ação do BCR-ABL e a sua inibição pelo imatinib, através do

bloqueio no sítio de fosforilação da tirosina quinase BCR-ABL

Farmacodinâmica do mesilato de imatinib

Em ensaios laboratoriais, a proliferação de células que expressavam o

BCR-ABL foram inibidas pelo imatinib in vitro. A concentração do imatinib

requerida para inibir a fosforilação da tirosina celular a 50% (IC50) foi de 0.25µM

em linhagens celulares que expressavam BCR-ABL. A inibição foi progressiva e

dose dependente. A incubação com imatinib na concentração de 1µM resultou

em uma diminuição de 92 a 98% no número de colônias positivas formadas em

amostras de sangue periférico ou medula óssea de culturas de pacientes com

LMC. Esta droga inibe a proliferação de células leucêmicas que expressam
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ambas as proteínas p210 e p190, mas tem mínima atividade na proliferação de

células BCR-ABL negativas. O imatinib inibe três tirosina quinases: ABL, c-kit e

o receptor do fator de crescimento plaquetário (PDGF). Todas as formas

conhecidas do oncogene ABL (BCR-ABL, TEL-ABL e v-ABL) também são

inibidas pela droga. (Lyseng-Williamson e Jarvis, 2001).

Farmacocinética

A absorção do imatinib é rápida, com concentração plasmática máxima

atingida em 2 a 4 horas, e biodisponibilização de 98% na formula capsular. A

meia-vida é de aproximadamente 18 horas. A maior enzima responsável pelo

metabolismo do imatinib é o citocromo P450 (CYP3A4), ainda que outras

isoenzimas (CYP102, CYP2D6, CYP2C9 E CYP2C19) desempenhem um papel

menor. Ao fim de sete dias, 81% da dose marcada é eliminada nas fezes (68%)

e na urina (13%). A concentração plasmática do imatinib pode ser alterada

quando a droga é administrada com inibidores ou indutores da atividade da

CYP3A4. Quando o imatinib é administrado com drogas que inibem à atividade

da CYP3A4 (ketoconazol, itraconazole, eritromicina, claritromicina), o

metabolismo pode ser diminuído. Drogas que induzem a atividade da CYP3A4

(dexametasona, fenitoína, carbamazapina, rifampicina, fenobarbital) podem

aumentar o metabolismo do imatinib. Substratos da CYP3A4 (sinvastatina,

ciclosporina) podem ter suas concentrações plasmáticas aumentadas pelo

imatinib (Lyseng-Williamson e Jarvis, 2001).
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Desenvolvimento do modelo clínico

Em 1998, os testes clínicos de fase I começaram, e o grupo escolhido

para o tratamento com o imatinib foram pacientes com LMC na fase crônica que

eram refratários ou intolerantes ao IFN-α. Logo em seguida, o estudo foi

expandido para pacientes em crise blástica. Os pacientes foram tratados com

imatinib com doses que variavam de 25 mg até 1.000 mg diariamente, mas foi

com a dose de 300 mg/d ou mais que se observou resposta clínica. Entre os

pacientes de fase crônica que haviam falhado com IFN-α, 53 de 54 (98%)

atingiam RHC. Em pacientes com crise blástica mielóide, 21 de 38 (55%)

apresentaram resposta clínica. Um modelo matemático foi aplicado,

relacionando dose e resposta hematológica, até se chegar na dose ideal de 400

mg/d ou mais. Com base nestes resultados, a dose diária de 400 mg ou mais foi

recomendada para estes pacientes em fase crônica (Druker, 2001).

Como os resultados de fase I foram excepcionais, rapidamente iniciaram-

se estudos de fase II em seis países. Três grandes estudos de fase II foram

realizados com 532 pacientes em fase crônica tardia que não responderam ao

tratamento com IFN-α, 235 pacientes na fase acelerada e 260 pacientes em

crise blástica mielóide. Noventa e cinco por cento dos pacientes na fase crônica

que falharam com a terapia com IFN-α atingiram RHC e 60% tiveram resposta

citogenética, definida como redução na porcentagem de células Ph positivas

para menos do que 35%. As análises mostravam que na medida em que se

alcançava resposta hematológica e/ou citogenética, aumentava a sobrevida

global e sobrevida livre de progressão. No estudo de fase crônica, no qual a
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mediana de tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento com imatinib foi

de 32 meses, a estimativa de sobrevida livre de progressão em 18 meses foi de

89.2%. Apenas 13% dos pacientes em fase crônica recidivaram. Os resultados

de fase II na fase acelerada foram bem promissores. Dos 235 pacientes na fase

acelerada, 34% apresentaram RHC, 24% atingiram RCM com 17% de RCC. O

tratamento com imatinib também se mostrou promissor em pacientes que

evoluíram para crise blástica. Dos 260 pacientes na crise blástica

acompanhados, 52% apresentaram resposta hematológica e 31% sustentaram

esta resposta por 4 semanas. Resposta citogenética maior foi observada em

16% e RCC em 7%. Vinte por cento dos pacientes estavam vivos aos 18

meses. Os efeitos colaterais foram facilmente manejados e poucos efeitos

adversos graves ocorreram, tais como retenção hídrica e toxicidade hepática

(Ottmann et al., 2002).

Em Dezembro de 1999, em um encontro da American Society of

Hematology, pesquisadores decidiram criar o Programa de Acesso Expandido,

já que os estudos de fase II seriam encerrados em Maio de 2000 e os dados

encaminhados para o Food and Drug Administration (FDA) (Druker, 2001b).

Com esses dados de alta resposta e baixa toxicidade, em 10 de março

de 2001, o FDA aprovou a terapia com imatinib em pacientes com LMC em

todos os estágios (Deninger, 2003).

Quase que concomitantemente ao estudo de acesso expandido, o

imatinib foi aprovado no Estados Unidos e logo depois em vários países como

tratamento de primeira linha para todos os pacientes com LMC. A partir de
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então foi iniciado estudo IRIS (International Randomized IFN vs. STI571), um

ensaio clínico randomizado comparando IFN-α e Ara-C ao imatinib com 1.106

pacientes com LMC na fase crônica recém diagnosticados. Não houve

diferença significativa nos fatores de prognóstico pré-tratamento nos dois

braços. Com uma mediana de seguimento de 19 meses, os pacientes que

foram randomizados para o imatinib tiveram resultados significativamente

melhores do que os tratados com IFN-α + Ara-C em todos os parâmetros

utilizados, incluindo taxas de RHC (97% v 56%, P<0.001), RCM e RCC (85% e

75% v 22% e 8%, P<0.001). Com imatinib, mais de 50% dos pacientes

obtiveram RCC em 3 meses (DRUKER JCO, 2003).  A partir deste estudo,

todos os pacientes que obtiveram RCC, mas não resposta molecular, foram

submetidos a medidas seriadas de transcriptos, por meio da técnica de real

time PCR para BCR-ABL. A proporção de pacientes que tiveram uma redução

significativa de mais de três logaritimos ao final de três meses foi muito maior

no grupo do imatinib do que no grupo com IFN-α + Ara-C. Conseqüentemente,

este primeiro grupo teve um risco de progressão desprezível (Hughes et al,

2003).

Após estes resultados promissores, o grupo do M.D.Anderson, liderado

por Kantargian e Cortes, resolveu investigar o papel do aumento de dose de

imatinib na resposta hematológica e citogenética. Foram incluídos neste estudo

36 pacientes com LMC fase crônica que falharam anteriormente ao tratamento

com IFN-α. Todos receberam 800 mg de imatinib. Noventa por cento atingiram

RCM e 89% atingiram RCC. Quarenta e um por cento apresentaram resposta
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molecular, ou seja, não foi detectado transcritos BCR-ABL. Não houve aumento

da toxicidade (Cortes, 2003).

Apesar dos resultados fantásticos do tratamento da LMC com imatinib,

10% dos pacientes se tornam resistentes ao tratamento. Uma das mais úteis

categorizações dos mecanismos de recaída tem sido separar os pacientes em

duas categorias, aqueles com inibição persistente da quinase BCR-ABL e

aqueles com reativação persistente da quinase BCR-ABL na recaída. Pacientes

com inibição persistente são mais propensos a adquirirem anormalidades

moleculares adicionais além do BCR-ABL. Por outro lado, pacientes com

atividade persistente da BCR-ABL são mais propensos a mecanismos de

insensibilidade ao imatinib. A primeira categoria está ligada a mecanismos de

efluxo de droga e a segunda com mutações no BCR-ABL, que fazem com que

esta proteína se torne não responsiva ao imatinib. Métodos que examinam a

proteína fosforilada têm mostrado que a maioria dos pacientes que respondem

ao imatinib e depois recaem têm reativação da tirosina quinase BCR-ABL

(Melo, 2002). Nestes estudos, mais do que 50% dos pacientes que recaem

(talvez estes números sejam bem mais altos, chegando a 90%) apresentam

mutações pontuais (point mutations) em pelo menos 13 amino ácidos diferentes

no sítio de domínio da ABL. Já em pacientes com resistência primária, ou seja,

pacientes que não respondem desde o início da terapêutica com imatinib, o

mais provável é que tenham anormalidades independentes ao BCR-ABL

(Gorre, 2001; Tipping, 2001; Druker, 2003, Rotheberg, 2003, Mohamed, 2003,

Goldman, 2004).



                         Monika Conchon Ribeiro de Mello – Tese de doutorado – 2004 47

Estudos experimentais têm sugerido que o imatinib como droga única pode não

ser suficiente para erradicar todo o clone Ph positivo. Portanto, novas

estratégias terapêuticas têm sido investigadas, tais como aumento da dose de

imatinib ou a adição de outra droga, com o Ara-C. Em um estudo muito recente,

publicado em dezembro de 2003, de fase I, mostrou que a combinação de

imatinib com Ara-C em baixas doses naqueles pacientes refratários ao IFN era

de baixa toxicidade, bem tolerada, com taxas altas de resposta citogenética

maior (83%). Cem por cento destes pacientes apresentaram resposta

hematológica completa (Gardembas, 2003).

Programa de Acesso Expandido

O desenvolvimento deste programa, criado no início de 2000, teve como

objetivos principais:

1) definir melhor o papel do imatinib no tratamento dos vários estágios da

LMC avaliando-se a eficácia, por meio da análise do cariótipo, e a segurança,

através de uma rigorosa coleta de dados de efeitos adversos;

2) proporcionar um maior acesso a pacientes sem alternativas de

tratamento; e

3) explorar o papel da atividade do c-Kit e do PDGFR em outras

doenças. Cento e quinze centros em 38 países participaram deste estudo, onde

o Serviço de Hematologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) fez parte.
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Em Maio de 2002, o imatinib foi registrado no Brasil (Glivec®) como

tratamento de segunda linha e o estudo de acesso expandido encerrado. A

partir desta data, o imatinib vem sendo custeado pela Secretaria de Saúde do

Estado de São Paulo.

Apresentamos neste trabalho os resultados da resposta clínica e

citogenética do tratamento com imatinib de 112 pacientes com LMC na fase

crônica intolerantes ou resistente ao IFN-α, na fase acelerada e na crise

blástica.
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MÉTODOS
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Casuística

     Foram acompanhados 112 pacientes com LMC, sendo 50 na fase

crônica, 44 na fase acelerada e 18 na crise blástica.

Todos foram acompanhados no Serviço de Hematologia do Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, entre 1º

de dezembro de 2000 e 30 de Setembro de 2003.

Durante o estudo de acesso expandido, era permitida a inclusão de dois

pacientes em fase crônica por mês. O número de pacientes na fase

acelerada e blástica era livre e de acordo com a disponibilidade de aceitação

de cada centro.

 Critérios de inclusão

     Pacientes com mais de 18 anos, com LMC Ph positivo,  ou negativo

mas BCR-ABL positivo, com consentimento informado, voluntário, assinado,

eram incluídos no estudo de acordo com a fase da doença. Os critérios

clínicos e laboratoriais de cada fase foram definidos previamente pelo

Estudo de Acesso Expandido de Fase II (STI571 Expanded Access



                         Monika Conchon Ribeiro de Mello – Tese de doutorado – 2004 51

Programme Protocols 113, 114 and 115, Novartis Clinical Oncology,

Basiléia, Suíça), desenvolvido e liderado pelo médico John M. Ford. Os

prontuários eram auditados pelos monitores da empresa Novartis

semanalmente.

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE FASE CRÔNICA

•  Resistência hematológica: falha para atingir RHC, com duração de

pelo menos um mês após três ou mais meses de tratamento com

IFN-α ou

•  Recaída hematológica: aumento da contagem leucocitária de mais de

100% ou número absoluto de mais de 20.000/mm3 confirmado por

duas contagens com intervalo de 2 semanas durante o tratamento

com IFN-α após RHC ou

•  Recaída citogenética: cariótipo da medula óssea mostrando mais de

65% de células Ph positivas após uma RCM ou

•  resistência citogenética: cariótipo da medula óssea mostrando mais

de 65% de células Ph positivas após 1 ano de tratamento ou

•  Pacientes com severa intolerância ao IFN-α definido como toxicidade

não hematológica grau 3 ou 4, que persistiram com os sintomas por

mais de 2 semanas definido pelo National Cancer Institute Common

Toxicity Criteria (NCICTC)

•  Todos deveriam:
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o Ter menos do que 10% de blastos em sangue periférico (SP)

ou medula óssea (MO)

o Ter menos do que 20% de basófilos em SP ou MO

o Ter menos do que 30% de blastos mais promielócitos em SP

ou MO

o Ter contagem plaquetária de pelo menos 100.000/mm3

o Ter enzimas hepáticas, bilirrubinas séricas, níveis de creatinina

e uréia menor do que duas vezes o limite superior de

normalidade (LSN)

o Ter teste de gravidez negativo para mulheres em idade fértil

o Estar sem tratamento com HY há pelo menos 7 dias

o Estar sem tratamento com INF-α ou Ara-C há pelo menos 14

dias

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DA FASE ACELERADA

•  Presença de mais de 10% e menos de 30% de blastos em SP ou MO

ou

•  Mais de 20% de blastos e promielócitos em SP ou MO ou

•  Mais de 20% de basófilos em SP ou MO ou

•  Menos do que 100.000 plaquetas em sangue periférico, não

relacionado ao tratamento ou
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•  esplenomegalia progressiva com mais de 10 cm abaixo do rebordo

costal esquerdo ou

•  Evolução cariotípica de qualquer anormalidade cromossômica além

de cromossomo Ph único, inclusive cromossomo Ph variante e perda

do cromossomo Y

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DA CRISE BLÁSTICA

•  mais de 30% de blastos em SP ou MO ou

•  doença extramedular que não fosse baço, linfonodo ou fígado

Metodologia

Ensaio clínico e tratamento

Todos os pacientes receberam imatinib via oral, sob a forma de cápsulas,

diariamente. Todos eram orientados a tomar o medicamento após uma

refeição reforçada, que poderia ser desjejum ou almoço, acompanhado de

dois copos de água.

Todos na fase crônica foram tratados com 400 mg e na fase acelerada

ou crise blástica com 600 mg de imatinib.
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Foi permitido um aumento da dose até 800 mg dividido em duas vezes

ao dia em pacientes cuja RHC não tivesse sido atingida em 3 meses de

tratamento ou naqueles pacientes com recaída hematológica após RHC.

Nenhuma outra droga antineoplásica foi permitida como tratamento

coadjuvante.

EVOLUÇÃO DOS PACIENTES

No primeiro mês, os pacientes eram submetidos a uma consulta médica

com avaliação de hemograma, enzimas hepáticas e função renal

semanalmente. A partir do segundo mês as consultas passaram a ser mensais

e o acompanhamento laboratorial quinzenal.

A medula óssea era avaliada por meio de aspirado medular e submetida

a um mielograma e citogenética convencional a cada seis meses, ou a critério

médico. Não fazia parte do protocolo a biópsia de medula óssea.

Os efeitos colaterais eram avaliados a cada consulta e graduados de

acordo com o NIH-NCI (Common Terminology Criteria for Adverse Events).

MODIFICAÇÃO DA DOSE POR EFEITOS COLATERAIS

Toxicidade hematológica

Se um paciente apresentasse toxicidade grau 3 ou 4 (neutrófilos <

1.000/mm3, plaquetas < 50.000/mm3 na fase crônica e neutrófilos < 500/ mm3 e
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plaquetas < 10.000/ mm3 na fase acelerada e na crise blástica) a terapia era

interrompida até a melhora para grau 2 e a mesma dose era instituída. Se essa

toxicidade permanecesse por mais de 2 semanas ou se houvesse recorrência,

a dose era diminuída como descrita para toxicidade não hematológica grau 3 ou

4.

 Pacientes com anemia recebiam transfusões a critério médico e

poderiam ser submetidos a leucoaférese nas primeiras quatro semanas.

Toxicidade não hematológica definida pelo NIH-NCI

Se ocorresse toxicidade grau 2, a terapia era interrompida até que a

toxicidade abaixasse para grau 1. Após este intervalo, a dose original era

reinstituída. Se a toxicidade grau 2 recorresse, o tratamento era novamente

interrompido até os efeitos baixarem para grau 1. Neste caso de recorrência, a

dose era diminuída para 300 mg na fase crônica e para 400 mg na fase

acelerada ou crise blástica. Se ocorresse toxicidade grau 3 ou 4, a terapia era

interrompida até os efeitos melhorarem para grau 1 e a dose era diminuída

como descrita acima.

Avaliação de eficácia
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Para avaliação da eficácia do tratamento com imatinib nas três fases, nós

utilizamos como parâmetros as taxas de resposta hematológica (Tabela 5),

taxas de resposta citogenética (Tabela 6), curva de sobrevida livre de

progressão (Tabela 7) e curva de sobrevida global (data do início do tratamento

até a data do óbito).

TABELA 5. Critérios para classificação da resposta hematológica completa (Guilhot et

al., 1997)



                         Monika Conchon Ribeiro de Mello – Tese de doutorado – 2004 57

TABELA 6. Critérios para classificação da resposta citogenética (Druker et al,2001

TABELA 7. Critérios para construção da curva de sobrevida livre progressão

(Kantarjian et al., 2002; O´Dwyer et al., 2004)
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Avaliação da segurança

As avaliações de segurança consistiam no monitoramento de todos os

eventos adversos e eventos adversos sérios. Foram monitorados

semanalmente, durante o primeiro mês, o hemograma completo, as provas de

função hepática (Glutamina transpeptidase [GGT], transaminase oxaloacetica

[TGO/AST], transaminase piruvia [TGP/ALT], fosfatase alcalina e bilirrubinas),

uréia, creatinina, ácido úrico, sódio, potássio, amilase. A partir do segundo mês,

os exames laboratoriais passaram a ser quinzenal. O evento adverso foi

considerado qualquer sinal, sintoma ou condição médica indesejável ocorrida

após o início do imatinib. As condições médicas ou doenças presentes antes do

início do tratamento foram consideradas eventos adversos se piorassem após o

início do imatinib. Todos esses eventos eram anotados e, na medida do

possível, eram classificados de acordo com o NCI.

Obtenção do material para estudo do cariótipo

A obtenção do material era feita por meio de punção esternal ou em

crista ilíaca póstero-superior, sob anestesia local (lidocaína a 5% sem

vasoconstritor). A agulha era utilizada era a mesma para o mielograma. O

material foi coletado antes do início do tratamento com o imatinib e depois a
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cada 6 meses ou quando necessário (suspeita de recaída, pancitopenia

prolongada, falta de resposta hematológica).

PREPARAÇÃO DOS CROMOSSOMOS

Cultura celular

O material aspirado era colocado em frascos de cultura (Falcon-Becton

Dickison NJ, USA), meio composto de RPMI 1640 (Sigma, St. Louis, USA)

quantidade sufuciente para 5 mL, 20% de soro fetal bovino (Gibco-BRL, NY,

USA), 1% de L-glutamina (Gibco -BRL, NY, USA) e 1% de antibiótico

(penicilina/estreptomocina, preparada com 5.000U/mL de penicilina G sódica e

5.000µg/mL de sulfato de estreptomicina em 0.85% de solução salina, Gibco-

BRL, NY, USA) e incubadas em estufa (Hepa Filtered, IR Incubator, Forma

Scientific) a 37•C.

 Incubação com colchicina

Após o tempo proposto de incubação, os frascos eram retirados da

incubadora e o material transferido para tubos cônicos de 15 mL para centrífuga

(Cornig, Cambridge, USA), e adicionado 0.1 mL de colchicina (Sigma, Saint

Louis, USA). Os frascos foram fechados novamente e homogeneizados

suavemente. Depois foram incubados a 370C em banho-maria (Fanem-modelo

100, São Paulo, Brasil) por aproximadamente uma hora. Depois centrifugados
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(Eppendorf-5403) a 2000 rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi desprezado

com auxílio de pipeta pasteur descartável (1.9 mL, Sigma, Saint Louis, USA) e o

precipitado ressuspenso.

Solução hipotônica

Ao material ressuspenso, geralmente um a dois mL, acrescentou-se uma

quantidade de solução hipotônica (0.075M de cloreto de potássio, Merck, Rio de

Janeiro, Brasil) até completar 10 mL. Os frascos foram incubados a 370C em o

banho-maria por 20 minutos, e centrifugados, sendo o sobrenadante

desprezado. Esta etapa tem como finalidade o rompimento ou apenas a

fragilização da membrana citoplasmática.

Fixação do material

As amostras eram lavadas três a cinco vezes com solução fixadora

(solução de Carnoy), que consiste em três partes de metanol (Synth, São

Paulo, Brasil) para uma parte de ácido acético glacial (Merck, São Paulo,

Brasil). A primeira lavagem foi realizada em solução gelada (2 a 80C) visando-

se boa separação do material nuclear. Após essas lavagens, o sobrenadante foi

desprezado e o precipitado foi ressuspenso em um volume final de um a dois

mL e estocado -200C.
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Preparação da lâmina

A partir do material fixado, antes de ser congelado, uma gota era pingada

sobre uma lâmina limpa (Perfecta, São Paulo, Brasil). Rapidamente esta lâmina

era exposta a uma chama de bico de Bunsen (Fireboy, Tecnimicra). Se as

células não estão suficientemente dispersas, os cromossomos não vão se

separar adequadamente. Se a diluição for muito grande, um tempo maior vai

ser gasto na procura de metáfases de boa qualidade, sem muitas

sobreposições. As gotas foram lançadas de uma pipeta pasteur (Fisher,

Alabana, USA) a uma distância relativamente curta em relação à lâmina

(aproximadamente 15 cm) pois, para esses casos, onde foi efetuada à

estimulação através de agentes mitógenos, os cromossomos se dispersam com

muita facilidade.

Bandamento

Após o gotejamento do material nas lâminas, essas foram embrulhadas

em papel Flor Post (Ripel, São Paulo, Brasil) e permaneceram assim por três a

10 dias. Esta espera é sempre necessária para o envelhecimento da lâmina, o

que ajuda o bandamento dos cromossomos e a melhor visualização das

bandas. Algumas vezes as lâminas foram colocadas por 30 minutos a 1000C

em placa aquecida (agitador magnético com aquecimento, Cole Parmer,

Chicago, USA) com o objetivo de acelerar o envelhecimento.
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CARIOTIPAGEM

Para cada amostra 20 metáfases foram estudadas de acordo com as

normas da Sistema Internacional de Nomenclatura de Citogenética Humana

(ISCN) de 1995.

Metodologia estatística

As probabilidades de cada um dos eventos óbito, resposta hematológica,

resposta citogenética, recidiva e progressão hematológica foram estimadas pelo

método de Kaplan-Meier. O teste de log-rank foi adotado para o estudo

univariado de variáveis associado a cada uma dos eventos. O modelo de Cox

foi utilizado no estudo multivariado para a identificação dos fatores de risco

mais importantes associados aos eventos.
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Resultados
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Fase crônica

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA

Entre os 50 pacientes na fase crônica avaliados imediatamente antes do

início do tratamento com imatinib, 27 (54%) eram do sexo masculino e 23 (46%)

do sexo feminino (a relação foi de 1.2:1.0). A mediana de idade foi de 45 anos

(21 a 77). Todos os pacientes haviam recebido IFN-α, sendo 37 (74%)

resistentes e 17 (34%) intolerantes. Vinte e nove pacientes (58%) encontravam-

se em fase crônica tardia (mais de um ano em tratamento com IFN-α) (Tabela

8).

TABELA 8. Características dos pacientes portadores de leucemia mielóide na fase
crônica

      

                                           IFN-α: interferon alfa
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA

A mediana de duração do tratamento com imatinib foi de 17 meses

(variação entre 3 e 32 meses).

Ao final do estudo, 49 pacientes (98%) estavam vivos. O único óbito (2%)

durante o tratamento foi secundário a hemorragia digestiva alta por varizes de

esôfago (o paciente era portador de cirrose hepática secundária a hepatite B)

(Figura 8). Do total da amostra, 43 (86%) estavam recebendo imatinib e 6 (12%)

haviam descontinuado o tratamento: 3 (6%) por progressão hematológica e 2

(4%) por efeitos adversos graves (toxicidade hepática grau 3), 1 (2%) por

resistência primária.
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FIGURA 8. Sobrevida global dos pacientes com leucemia mielóide crônica na fase

crônica

Resposta hematológica completa

Dos 50 pacientes estudados, 49 (98%) apresentaram RHC e 1 (2%) foi

refratário primário. A mediana de tempo para atingir a RHC foi de 1.1 meses.

A taxa de sobrevida livre de progressão (SLP) hematológica em 18

meses foi de 89,06% (+ 4,65%) (Figura 9). A mediana de tempo para progressão

hematológica foi de 15.5 meses (1.5 a 34.4 meses).
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FIGURA 9. Sobrevida livre de progressão dos pacientes com leucemia mielóide
crônica na em fase crônica

Resposta citogenética maior

Dos 50 pacientes na fase crônica, 35 (70%) obtiveram RCM, sendo que

24 (48% do total) atingiram RCC. A taxa de RCM em 18 meses foi de 53,42% (+

7,25%) e a mediana de tempo para a obtenção de RCM foi de 7,7 meses (Figura

10). Dos 35 pacientes que atingiram RCM, 33 (94,3%) permaneceram com a

mesma resposta, enquanto que 2 (5,7%) perderam esta resposta.
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FIGURA 10. Tempo para obtenção da resposta citogenética maior nos pacientes com

leucemia mielóide crônica na fase crônica

FATORES DE PROGNÓSTICO PARA  PROGRESSÃO HEMATOLÓGICA

Foram feitas associações entre algumas características clínicas e

laboratoriais identificadas classicamente como possíveis fatores de prognóstico

com progressão hematológica. As variáveis estudadas na fase crônica foram o

tempo de tratamento com IFN-α, resistência ou intolerância ao IFN-α, idade,

sexo, presença de esplenomegalia, tempo de doença diagnosticada,

hemoglobina, número de leucócitos, número de plaquetas, porcentagem de
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basófilos e blastos em SP ou MO, e resposta citogenética. Todas essas

características foram observadas no início do tratamento com imatinib, e não ao

diagnóstico de LMC (Tabela 9).  De acordo com análise univariada, as

seguintes variáveis foram estatisticamente significantes para maior

probabilidade de progressão hematológica: tempo de tratamento com IFN-α

menor do que um ano (P=0,0473) (Figura 11), presença de esplenomegalia

(P=0,0204) (Figura 12), menor tempo de doença diagnosticada (P<0,0001)

(Figura 13) e resposta citogenética (P=0,0002). Na análise multivariada, apenas

o menor tempo de doença diagnosticada foi estatisticamente significante na

associação com progressão hematológica. A variável resposta citogenética não

entrou neste modelo porque nenhum paciente com resposta citogenética

progrediu.
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TABELA 9. Correlação (análise univariada) entre as características clínicas,
laboratoriais e progressão hematológica em pacientes com leucemia mielóide crônica
em fase crônica

           IFN-α=interferon alfa; SP=sangue periférico; MO=medula óssea
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FIGURA 11. Sobrevida livre de progressão em pacientes portadores de leucemia
mielóide crônica na fase crônica que receberam IFN-α por mais ou menos de 1 ano



                         Monika Conchon Ribeiro de Mello – Tese de doutorado – 2004 72

FIGURA 12. Sobrevida livre de progressão em pacientes portadores de leucemia
mielóide crônica na fase crônica com e sem esplenomegalia
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FIGURA 13. Sobrevida livre de progressão em pacientes portadores de leucemia
mielóide crônica na fase crônica com mais ou menos de 1 ano de doença
diagnosticada

FATORES DE PROGNÓSTICO PARA RESPOSTA CITOGENÉTICA

Todas as características clínicas e laboratoriais que foram utilizadas na

análise univariada para progressão hematológica foram também estudadas

para resposta citogenética. Nenhuma destas variáveis foi estatisticamente

significante neste estudo (Tabela 10).
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TABELA 10. Correlação (análise univariada) entre as características clínicas,
laboratoriais e resposta citogenética em pacientes com leucemia mielóide crônica na
fase crônica

                  IFN-α=interferon alfa; SP=sangue periférico; MO=medula óssea
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EFEITOS ADVERSOS MAIS COMUMENTE ENCONTRADOS NO ESTUDO DE

FASE CRÔNICA

Toxicidade hematológica

Dos 50 pacientes estudados na fase crônica, 31 (62%) apresentaram

pelo menos um episódio de mielossupressão grau 3 ou 4 durante a terapia com

imatinib; 23 (46%) tiveram neutropenia (neutrófilos < 1000/mm3), 8 (16%)

trombocitopenia (plaquetas < 50.000/ mm3) e 5 (10%) anemia (que precisaram

de transfusão de concentrado de hemácias) (Tabela 11).

TABELA 11. Toxicidade hematológica observada nos pacientes portadores de
leucemia mielóide crônica na fase crônica durante o tratamento com imatinib

        



                         Monika Conchon Ribeiro de Mello – Tese de doutorado – 2004 76

Toxicidade não hematológica

Os efeitos colaterais ou eventos adversos mais comuns observados

foram aumento de peso, edema superficial (periorbitário e pré-tibial), reações

cutâneas tipo exantemas, náuseas, cãibras, diarréia, cefaléia e cansaço (Tabela

12). Evento adverso grave relacionado ao tratamento que levou à suspensão

definitiva ocorreu em 2 pacientes (4%), ambos por hepatotoxicidade grau 4,

diagnosticado por aumento das transaminases hepáticas TGO e TGP.

Aproximadamente 2% dos pacientes tiveram alterações na bilirrubina indireta e

na amilase (Tabela 13). Todos os pacientes com amilase acima do limite

superior da normalidade foram submetidos a um ultrassom de abdome, não

sendo evidenciado nenhuma anormalidade pancreática. Não houve morte

relacionada ao tratamento.
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TABELA 12. Eventos adversos não-hematológicos mais comuns observados nos
pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na fase crônica durante o
tratamento com imatinib

    

TABELA 13. Alterações laboratoriais observadas nos pacientes portadores de
leucemia mielóide crônica na fase crônica durante o tratamento com imatinib
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Fase acelerada

CARACTERÍSTICA DA AMOSTRA

Entre os 44 pacientes na fase acelerada avaliados imediatamente antes

do início do tratamento com imatinib, 27 (61,4%) eram do sexo masculino e 17

(38,6%) do sexo feminino (a relação foi de 1.6:1.0). A mediana de idade foi de

41.5 anos (20 a 82) (Tabela 14).

TABELA 14.  Características de pacientes portadores de leucemia mielóide crônica

na fase acelerada
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA

Resposta hematológica completa

A mediana de duração do tratamento com imatinib foi de 17.4 meses

(variação entre 1 a 33 meses).

Ao final do estudo, dos 44 pacientes estudados, 41 (93,2%)

apresentaram RHC e 3 (6,8%) foram resistentes primários. A mediana de tempo

para atingir a RHC foi de 1.3 meses. Dos 41 pacientes que atingiram RHC, 15

(36,6%) progrediram para crise blástica ou recaíram para a fase acelerada. A

taxa estimada de SLP hematológica em 18 meses foi de 63,89% (±7,57%). A

mediana de tempo para progressão hematológica foi de 15 meses (Figura 14).

Do total da amostra, 12 pacientes (27,3%) foram a óbito (Figura 15). Onze

pacientes (25%) foram a óbito por progressão para crise blástica e 1 paciente

(2,3%) por toxicidade hematológica grau 4.
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FIGURA 14. Sobrevida livre de progressão dos pacientes com leucemia mielóide
crônica na fase acelerada

FIGURA 15. Sobrevida global dos pacientes com leucemia mielóide crônica na fase
acelerada



                         Monika Conchon Ribeiro de Mello – Tese de doutorado – 2004 81

Resposta citogenética maior

Dos 44 pacientes na fase acelerada, 17 (38,6%) obtiveram RCM sendo

12 (27,3% do total) RCC. A taxa de RCM em 18 meses foi de 40,57% (± 8,84%)

e a mediana de tempo para obtenção da RCM foi de 10.6 meses (Figura 16).

Dos 17 pacientes que atingiram RCM, 14 (82,4%) permaneceram com a mesma

resposta, enquanto que 3 (17,6%) perderam esta resposta. Todos os pacientes

que perderam resposta citogenética também perderam resposta clínica.

     

FIGURA 16. Tempo para obtenção da resposta citogenética maior nos pacientes com

leucemia mielóide crônica na fase acelerada
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FATORES DE PROGNÓSTICO PARA PROGRESSÃO HEMATOLÓGICA

Características clínicas e laboratoriais com importância prognóstica

reconhecida foram avaliadas quanto à possível associação com progressão

hematológica. As variáveis estudadas na fase acelerada foram idade, sexo,

presença de esplenomegalia, tempo de doença diagnosticada, presença de

anormalidade citogenética adicional, resposta citogenética, hemoglobina,

número de leucócitos, número de plaquetas e porcentagem de basófilos e

blastos em SP ou MO. Assim como na fase crônica, todas essas características

foram observadas no início do tratamento com imatinib, e não ao diagnóstico de

LMC. (Tabela 15). De acordo com a análise univariada, somente a RCM foi

estatisticamente significante para uma maior probabilidade de progressão

hematológica, ou seja, os pacientes que obtiveram RCM tiveram menor chance

de progressão (P=0,0003).
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TABELA 15. Correlação (análise univariada) entre as características clínicas,
laboratoriais e progressão hematológica em pacientes com leucemia mielóide crônica
na fase acelerada

                                   SP=sangue periférico; MO=medula óssea
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FATORES DE PROGNÓSTICO ESTUDADOS PARA RESPOSTA CITOGENÉTICA NA

FASE ACELERADA

Todas as características clínicas e laboratoriais que foram utilizadas na

análise para progressão hematológica foram também estudadas para resposta

citogenética. Nenhuma destas variáveis foi estatisticamente significante neste

estudo (Tabela 16).
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TABELA 16. Correlação (análise univariada) entre as características clínicas,
laboratoriais e resposta citogenética em pacientes com leucemia mielóide crônica na
fase acelerada

    



                         Monika Conchon Ribeiro de Mello – Tese de doutorado – 2004 86

Anormalidades cromossômicas adicionais encontradas no estudo

Vinte e cinco dos 44 pacientes (56,8%) na fase acelerada apresentavam

anormalidades cromossômicas adicionais além do cromossomo Ph único antes

do início do tratamento com imatinib, sendo que alguns pacientes

apresentavam mais de uma anormalidade adicional. As anormalidades

adicionais clonais mais freqüentemente observadas no estudo foram: duplo

cromossomo Ph (6), anormalidades (iso, add ou del) do braço curto do 17 (5),

trissomia do cromossomo 8 (5) e cromossomo Ph variante (5). Ao final do

estudo, dos 25 cariótipos com anormalidade adicional, 9 (28%) não tiveram

alteração no cariótipo 8 (32%) haviam normalizado, 4 (16%) não puderam ser

avaliados, 3 (12%) haviam eliminado o clone adicional mas mantinham o clone

Ph, 1 (4%) eliminou o clone Ph mas manteve a anormalidade adicional (Tabela

17).
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TABELA 17.  Relação das anormalidades citogenéticas adicionais na fase acelerada
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EFEITOS ADVERSOS MAIS COMUMENTE ENCONTRADOS NO ESTUDO DE FASE

ACELERADA

Toxicidade hematológica

Dos 44 pacientes estudados na fase acelerada, 29 (65,9%)

apresentaram pelo menos um episódio de mielossupressão grau 3 ou 4 durante

a terapia com imatinib; 17 (38,6%) apresentaram neutropenia (neutrófilos <

500/mm3), 12 (27,3%) trombocitopenia (plaquetas < 10.000/ mm3) e 7 (15,9%)

anemia (com necessidade de transfusão de concentrado de hemácias) (Tabela

18). Um paciente foi a óbito por mielossupressão e sepsis.

TABELA 18. Toxicidade hematológica observada durante o tratamento com imatinib
nos pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na fase acelerada
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Toxicidade não hematológica

Os eventos adversos não hematológicos mais comuns observados foram

aumento de peso, edema superficial (periorbitário e pré-tibial), cefaléia,

fadiga/cansaço, cãibras musculares, diarréia, dermatite/exantema, vômitos e

dor abdominal (Tabela 19).  Aproximadamente 11% dos pacientes

apresentaram alteração nas transaminases hepáticas e 4% nas bilirrubinas grau

3 ou 4 (Tabela 20). Não houve nenhuma morte por efeito adverso não

hematológico.

TABELA 19. Eventos adversos observados durante o tratamento com imatinib nos

pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na fase acelerada
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TABELA 20.  Alterações laboratoriais mais comuns observadas durante o tratamento
com imatinib em pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na fase
acelerada

 Crise blástica

  CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA

Entre os 18 pacientes que iniciaram o estudo em crise blástica, 13

(72,2%) eram do sexo masculino e 5 (27,8%) eram do sexo feminino (a relação

foi de 2.6:1.0). A mediana de idade foi de 47,5 anos (27 a 80). Em 13 (72,2%) a

crise blástica era mielóide (Tabela 21).
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Tabela 21. Característica dos pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na

crise blástica

   

 Apenas 2 (11,1%) estão vivos, em remissão hematológica completa e

com resposta citogenética completa. Mesmo aqueles que atingiram remissão

hematológica, recaíram em poucas semanas.
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA

Resposta hematológica completa e citogenética completa

            Dos 18 pacientes acompanhados na crise blástica, 8 (44,4%)

apresentaram RHC. Destes, 2 pacientes (25%; 11,1% do total)  estão vivos em

RHC e RCC. Os 16 pacientes (88,9%) foram a óbito por progressão da doença

(Figura 17).

Figura 17. Sobrevida global dos pacientes portadores de leucemia mielóide crônica

na crise blástica
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FATORES DE PROGNÓSTICO

Devido ao alto número de óbitos, não foi possível, do ponto de vista estatístico,

estudar as associações de fatores de prognóstico e resposta hematológica e

citogenética.

EFEITOS ADVERSOS MAIS COMUMENTE ENCONTRADOS NO ESTUDO DE CRISE

BLÁSTICA

Toxicidade hematológica

Dos 18 pacientes estudados na crise blástica, a maioria apresentou

episódios de mielotoxicidade grau 3 ou 4 durante a terapia com imatinib; 13

(72.2%) apresentaram neutropenia (neutrófilos < 500/mm3), 8 (44.4%)

trombocitopenia (plaquetas < 10.000/mm3) e 4 (22.2%) anemia (necessidade

trnsfusional) (Tabela 22).
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TABELA 22. Toxicidade hematológica observada durante o tratamento com
imatinib nos pacientes com leucemia mielóide crônica na crise blástica

Toxicidade não hematológica

Os eventos adversos mais comuns observados foram semelhantes aos

observados nas fases crônica e acelerados. O aumento de peso e edemas peri-

orbitários e pré-tibiais foram os mais comuns, seguido por cefaléia, dores

musculares ou ósseas, febre, cãibras, náuseas, vômitos e diarréia (Tabela 23).

Não houve suspensão da droga por efeito colateral nem morte associada ao

tratamento. Apenas 2 pacientes (11,1%) apresentaram aumento da

transaminases hepáticas e da bilirrubina indireta grau 3 ou 4 (Tabela 24).
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TABELA 23 – Eventos adversos mais comuns observados durante o tratamento
com imatinib em pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na crise
blástica

         

TABELA 24.  Alterações laboratoriais mais comuns observadas durante o tratamento
com imatinib nos pacientes com leucemia mielóide crônica na crise blástica
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Discussão
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Avaliação da eficácia

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA

Fase crônica

Neste estudo de fase II com imatinib, a taxa de resposta hematológica

nos pacientes com LMC fase crônica tardia foi de 96%, sendo atingida em uma

mediana de 1.1 meses. A taxa de sobrevida livre de progressão em 18 meses

foi em torno de 89%. Esses resultados correspondem exatamente aos

publicados pelo grupo internacional de LMC para o STI571. Neste estudo

definitivo de fase II (Kantarjian et al., 2002b), mostrou que pacientes em fase

crônica tardia tratados previamente com IFN-α obtiveram taxas de resposta

hematológica completa de 98%, e o tempo para se atingir esta resposta foi de

0.7 meses. A taxa de sobrevida livre de progressão em 18 meses foi de 89%.

As taxas de resposta citogenética maior também foram muito semelhantes.

Sessenta e seis por cento dos nossos pacientes em fase crônica obtiveram

RCM, sendo que destes, 72.7% apresentaram RCC. Apenas dois pacientes

(6%) perderam a resposta citogenética. No estudo de Kantarjian (2002b), 60%

atingiram RCM, e destes, 69% RCC. Dezesseis por cento destes pacientes

perderam a resposta citogenética ao longo do estudo. As taxas de resposta

hematológica e citogenética foram semelhantes provavelmente por ser o nosso

estudo extremamente parecido com o de Kantarjian. Nós utilizamos os mesmos
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critérios de suspensão de dose, aumento de dose, freqüência de exames

laboratoriais e de visitas, que foram adotados no estudo de acesso expandido.

As taxas de RCM e RCC nossa série na fase crônica foram mais altas

das que tem sido reportadas em pacientes tratados com IFN-α (15% e 5 a 7%

respectivamente) (Talpaz et al., 2001). Kantarjian e col. (2003), compararam os

resultados do tratamento com imatinib como segunda linha (na fase crônica

tardia pós IFN-α) com um grupo histórico de 293 pacientes tratados apenas

com IFN-α que não tiveram acesso ao imatinib com taxas de RCC de 29%. De

201 pacientes que estavam sendo tratados com IFN-α, 159 (79%) passaram a

receber imatinib, sendo que 101 (64%) obtiveram RCC. A sobrevida estimada

de cinco anos foi de 86%. Através de análise multivariada com diferentes

grupos de risco e características clínicas e laboratoriais, a terapia com imatinib

foi o único fator independente de prognóstico favorável neste grupo (Kantarjian

et al, 2003b).

  O mesmo grupo em outro trabalho comparou as respostas clínica e

citogenética de um grupo que falhou ao tratamento com IFN-α, semelhante à

nossa casuística, e que foi “resgatado” com imatinib com o grupo histórico (só

tratados com IFN-α). Os resultados do grupo que recebeu imatinib foram

superiores. A RCM foi de 62% (contra 19% de RCM no grupo do IFN-α)

(Kantarjian et al, 2004). Nossos resultados demonstraram que o imatinib é

eficaz mesmo como tratamento de segunda linha e reforçam os resultados já

publicados por outros.
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Fase acelerada

Na fase acelerada, o imatinib vem promovendo resultados extremamente

promissores. Na nossa série, a RHC foi observada em 93% e a RCM em 34%

(27% com RCC), enquanto que a taxa estimada de sobrevida livre de

progressão em 18 meses foi de 64%. Esses dados são semelhantes aos da

literatura. No grupo do M.D. Anderson, em um grupo de 200 pacientes na fase

acelerada, a RHC foi de 80%, enquanto que as taxas de RCM e a RCC foram

exatamente iguais aos nossos resultados (34% de RCM e 24% de RCC) e taxa

de sobrevida livre de progressão em 18 meses de 68% (Kantarjian et al.,

2002a). Esses resultados são superiores aos publicados envolvendo

tratamentos com IFN-α em fase acelerada cuja taxa de RHC é em torno 20%,

enquanto que a resposta citogenética não ultrapassa 5% (Kantarjian et al,

1992).

Crise blástica

Os resultados na crise blástica continuam desanimadores. Dos 18

pacientes do nosso grupo, 8 (44%) apresentaram resposta hematológica

completa. Apenas dois estão vivos (11%), e ambos com resposta citogenética

completa. Todos os outros pacientes recaíram ou não obtiveram resposta

clínica nem citogenética. Esses resultados são semelhantes aos publicados al.,

embora a nossa resposta hematológica tenha sido menor. Em um estudo com

30 pacientes em crise blástica, 18 (60%) apresentaram resposta hematológica
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completa, e 4 (13%) obtiveram resposta citogenética, embora não seja

especificado neste trabalho se a resposta foi completa ou não (Sureda, 2003).

FATORES DE PROGNÓSTICO

Fase crônica

Fatores de prognóstico em LMC têm permitido a identificação de

diferentes grupos de risco, acompanhamento de efeitos de novos tratamentos

em determinados grupos de risco e conseqüente reorientação do tratamento

(Kantarjian, 2003). Dos fatores de prognóstico por nós estudados para

progressão hematológica na fase crônica, o tempo de tratamento com IFN-α e o

tempo de doença diagnosticada foram inversamente proporcionais à

progressão, ou seja, quanto menor o tempo destas duas variáveis, maior foi a

chance de progressão. Esses dados diferem da literatura, onde o intervalo de

menos do que um ano desde o diagnóstico da LMC até o início do tratamento

com imatinib é um fator favorável para respostas citogenéticas (Kantarjian et al.,

2002b). No início do Estudo de Acesso Expandido, nós podíamos incluir na fase

crônica apenas dois pacientes por mês para o inicio do tratamento com imatinib.

Nós então optamos por incluí-los de acordo com a duração da fase crônica, ou

seja, os pacientes com maior tempo de doença foram incluídos primeiro. Essa

escolha selecionou, portanto, pacientes que já tinham muito tempo de história, e

que talvez tivessem uma biologia da doença menos agressiva.
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A idade não foi estatisticamente significante nem para progressão

hematológica nem para resposta citogenética. Este dado nos chamou a atenção

porque a idade avançada é considerada pior prognóstico em pacientes com

LMC (Sokal et al., 1984; Hasford et al., 1998). O pior prognóstico associado à

idade avançada de pacientes com LMC aparece em todas as modalidades

terapêuticas, incluindo BU, HY, IFN-α e TMOalo (Gratwohl et al., 2003; Cortes

et al., 2003).  Se este dado está relacionado a uma biologia intrínseca adversa

da doença, a uma pior biodisponibilidade da droga, à presença de co-

morbidades, a uma toxicidade relacionada ao tratamento, não se sabe (Cortes

et al., 2003b). Entretanto, após o início dos trabalhos com imatinib, a idade

acima de 60 anos parece não ter tido mais impacto no prognóstico em

pacientes na fase crônica (Kantatjian et al., 2003c). Em um estudo realizado no

M.D.Anderson, onde foram avaliados 180 pacientes com LMC recém

diagnosticados, 49 (26%) eram pacientes com mais de 60 anos. De acordo com

este trabalho, não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos

acima de 60 anos e abaixo de 60 anos quando foram comparados resposta

clínica, resposta citogenética e sobrevida global (Cortes et al, 2003c).

Nossos resultados mostraram que a obtenção de resposta citogenética

após o tratamento com imatinib foi associado a uma maior sobrevida livre de

progressão, e este fator de prognóstico foi estatisticamente significante tanto na

análise univariada como na multivariada. A resposta citogenética completa tem

sido reportada como um fator de prognóstico independente, sendo associada a

um baixo risco de progressão. Em uma série de 56 pacientes que atingiram
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RCC após terapia com IFN-α, 15 descontinuaram o tratamento por causas

diversas (efeitos adversos, escolha do paciente e negativação do PCR). Esses

15 pacientes foram comparados aos 41, que continuaram com IFN-α apesar da

RCC. Não houve diferença significativa na sobrevida entre estes dois grupos,

que ficou em torno de 70% em 10 anos (Mahon et al., 2002). Foi demonstrado

em uma série de pacientes de fase crônica tardia pós IFN-α que foram tratados

com imatinib, que a persistência de células Ph positivas após 6 meses ou mais

de tratamento era associado com baixas taxas de resposta citogenética (9 a

13% de RCM e 0 a 4% de RCC) (Kantarjian et al, 2003b).

Em um estudo muito recente, um grupo analisou prospectivamente 117

pacientes tratados com imatinib, com LMC fase crônica ou acelerada, e avaliou

o cariótipo e o PCR quantitativo (PCR-Q), método largamente utilizado para

detecção de transcritos BCR-ABL, principalmente para seguimento de

pacientes após TMOalo. Altos níveis de PCR-Q nos primeiros seis meses pós-

transplante estão associados com alto risco de recaída (Hughes et al., 2003).

Foi feito uma análise para determinar o impacto prognóstico do PCR-Q e da

citogenética durante o tratamento com imatinib como primeira linha na resposta

citogenética e na sobrevida. Esta análise incluía, além de fatores de prognóstico

pré-estabelecidos, a resposta citogenética aos três meses. Baixo valor do PCR-

Q após três meses de terapia foi correlacionado com RCM. Entretanto, em

análise multivariada, a resposta citogenética aos três meses apareceu como o

único parâmetro preditivo independente de resposta citogenética maior aos 6

meses e SLP aos 2 anos. Esses dados sugerem que o cariótipo deveria ser
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mantido como método de escolha no seguimento de pacientes tratados com

imatinib, pelo menos durante as fases iniciais de tratamento (Lange et al.,

2004). A nossa taxa de RCM em 18 meses foi de 53.4%, e a mediana de tempo

para a obtenção de RCM foi de 7.7 meses. Estes resultados refletem a

importância de manutenção do tratamento mesmo sem resposta citogenética,

pois ela poderá acontecer ao longo do primeiro e do segundo ano, como

mostrou nosso trabalho. Outro fator interessante é que a maioria dos pacientes

apresentaram RCM em torno do 7° mês. Entretanto, primeira citogenética era

realizada em torno do 6° mês. Isso significa que talvez essa taxa de resposta

fosse atingida antes, se a citogenética fosse realizada aos três meses, por

exemplo.

Fase acelerada

Na fase acelerada, quando as variáveis clínicas e laboratoriais foram

estudadas como possíveis fatores de prognóstico, apenas a presença de

resposta citogenética foi estatisticamente significante para menor probabilidade

de progressão hematológica. Como acontece na fase crônica, a resposta

citogenética tem sido um fator de prognóstico favorável na sobrevida também

na fase acelerada (Deininger, 2003; Rosti et al., 2003). Anormalidades

citogenéticas adicionais, que foram encontradas em 52% dos pacientes, não

foram estatisticamente significantes, e este resultado tem sido controverso na

literatura. No trabalho do grupo do M.D.Anderson, onde foram estudados 237

pacientes em fase crônica, 41% apresentavam anormalidade citogenética
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adicional, e esta variável foi estatisticamente significativa para pior sobrevida

(Kantarjian, 2002b). Outros estudos não têm encontrado os mesmos resultados.

Com o objetivo de analisar o impacto que a evolução clonal tem na resposta ao

imatinib, um grupo de 71 pacientes na fase acelerada tratados com 600 mg de

imatinib foram analisados. O primeiro grupo com 15 pacientes apresentava

apenas anormalidade adicional como critério de aceleração, o segundo grupo

com 32 pacientes tinha outros critérios, mas sem anormalidade adicional, e o

terceiro grupo com 24 pacientes tinha anormalidade adicional e outros critérios

de aceleração. O primeiro grupo apresentou taxas de RCM de 73% (60% de

RCC), enquanto que o segundo grupo teve 31% de RCM (31% de RCC) e o

terceiro grupo 12.5% (8% de RCC). Este trabalho sugere que pacientes com

anormalidade adicional como único critério de aceleração respondem muito

bem ao imatinib (O´Dawyer et al., 2002). Em outro estudo, a presença de

anormalidades adicionais em 31 pacientes não teve influência na resposta ao

tratamento com iamtinib (Schoch et al, 2003). Estes resultados têm confirmado

uma série recente com 498 pacientes com LMC na fase crônica ou acelerada

que foram tratados com imatinib. Destes 498, 121 (24%) tinham anormalidade

citogenética adicional. Em uma análise multivariada , a perda da resposta

citogenética e não a presença de anormalidade citogenética adicional foi fator

de prognóstico negativo na sobrevida (Cortes et al, 2003). Nossos resultados

juntamente com os estudos reportados (Marcucci et al., 2003)    sugerem que

anormalidades citogenéticas adicionais não são necessariamente fator de pior
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prognóstico em pacientes sem outros comemorativos de fase acelerada, com

boas respostas clínica e citogenética ao imatinib

AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA

O imatinib tem sido bem tolerado em todos os estudos clínicos. Os

eventos adversos mais comuns observados no nosso trabalho foi a retenção

hídrica, cãibras, rash cutâneo, náuseas, vômitos e dores articulares. Tanto o

edema superficial como o aumento de peso foi amplamente observado nos

nossos pacientes, mas apenas um paciente (2%) na fase acelerada e um (5%)

na crise blástica esta toxicidade foi severa (grau 3 ou 4). Nos estudos prévios

de toxicidade, o número de pacientes com retenção hídrica é muito alta, em

torno de 50% (Deininger et al., 2003), entretanto, a incidência de toxicidade de

grau 3 ou 4 é de 5% (Hensley e Ford, 2003). De toda a nossa série, incluindo as

três fases, dois pacientes (2%) apresentaram toxicidade hepática grau 4. Esses

pacientes foram excluídos do protocolo, já que houve reincidência da toxicidade

após reintrodução do imatinib. No estudo de Hensley e Ford, a toxicidade

hepática grau 3 ou 4 durante o tratamento com imatinib foi observada em 4%

(esta toxicidade pode ser observada em 7% dos pacientes durante o tratamento

com IFN-α). A incidência de mielossupressão no nosso trabalho foi maior na

crise blástica. Mais de 70% destes pacientes apresentaram pelo menos um

episódio de neutropenia, e 45% trombocitopenia. Nas fases crônica e

acelerada, a incidência de mielossupressão foi menor. A neutropenia grau 3 ou

4 variou de 38% na fase acelerada a 46% na fase crônica. A mielosupressão,
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em geral, tem sido observada em pacientes com LMC, tratados com imatinib,

em fases mais avançadas da doença. Em pacientes na fase crônica recém

diagnóstica, a incidência de mielossupressão tem sido bem mais baixa, entre 2

e 10% dos pacientes. Entretanto, essa incidência aumenta para 20 a 30% em

pacientes na fase crônica tardia (pós IFN-α). Nas fases mais avançadas da

doença, essa incidência chega a 60-70% (Deininger et al., 2003). Apesar da

alta incidência de neutropenia, as complicações infecciosas tem sido raras

(Deininger et al., 2003). Na nossa casuística, uma paciente na fase crônica foi a

óbito por complicação infecciosa por aplasia após o uso do imatinib, apesar do

uso de fatores de crescimento.

Em geral, a experiência clínica tem mostrado que o imatinib é geralmente

bem tolerado. A maioria dos efeitos adversos são leves a moderados e

geralmente autolimitados (Deininger et al., 2003). A monitorização da

mielossupressão deve ser muito cuidadosa, principalmente nas fases mais

avançadas da doença.
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Considerações finais

Até o final da década de 70, pouco ou nada tinha para se fazer quando

um paciente recebia o diagnóstico de LMC. Após um controle da leucocitose e

da plaquetose por alguns anos com BU ou HY, a agudização era certa e

absolutamente resistente à quimioterapia. Esta história começou a mudar

quando o IFN-α, o qual levava ao desaparecimento do cromossomo Ph em

alguns pacientes, mostrou que a resposta citogenética estava relacionada com

maior sobrevida. Em 1980, ficou claro que o transplante de medula óssea

alogênico, ainda que acompanhado de altas taxas de morbidade e de

mortalidade, podia induzir altas taxas de remissão, inclusive molecular, falando-

se pela primeira vez fala em cura da doença.

 Desde 1998, a história da LMC começou a mudar novamente. Os

primeiros resultados pré-clínicos do imatinib já demonstravam a eficácia deste

novo agente. Rapidamente aprovado em vários países e com altas taxas de

resposta citogenética, o imatinib tornou-se primeira opção terapêutica para a

LMC. Entretanto, as taxas de respostas moleculares ainda são baixas e

aproximadamente 10% dos pacientes tratados com imatinib, tornam-se

resistentes.

Por isso hoje, após 4 anos de experiência clínica e resultados

publicados, temos algumas certezas e alguma dúvidas. Sabemos que o melhor

tratamento para pacientes sem doador aparentado é o imatinib como primeira

linha, em doses mais altas. Mas quando associar outros agentes para evitar a
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resistência? Qual agente? Para o paciente jovem, com doador aparentado, com

baixo risco para o transplante, deve ser oferecido o TMOalo como primeira

escolha? Ou devemos acompanhar a diminuição do número de transcritos

BCR-ABL por 6 meses? São questões sem respostas claras e que dependem,

por hora, da experiência e da infra estrutura  de cada Instituição que abriga

estes pacientes.

O que temos certeza é que, nos próximos anos, as opções terapêuticas e

o acompanhamento da LMC se tornarão cada vez mais eficazes, melhorando

ainda mais a sobrevida destes pacientes.
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Conclusões
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1. Eficácia

a) Fase crônica: a resposta hematológica completa foi de 98%, a

resposta citogenética maior foi de 70% e a sobrevida livre de progressão

hematológica foi de 89%.

b) Fase acelerada: a resposta hematológica completa foi de 93%, a

resposta citogenética maior foi de 39% e a sobrevida livre de progressão

hematológica foi de 64%.

c) Crise blástica: a resposta hematológica e citogenética completa foi de

11%.

2. Toxicidade: menos do que 5% apresentaram toxicidade não hematológica

relacionada ao tratamento. Dois pacientes (1,8%) foram excluídos do

protocolo. A toxicidade hematilógica foi observada em 46% na fase crônica,

38% na fase acalerada e em 70% na crise blástica. Houve 1 óbito (1%) por

mielossupressão relacionado ao tratamento.
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